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Månedsrapport mai 2016  

 

Saksbehandler:  Roger Mathiesen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 16/3598    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

130/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport mai 2016 tas til orientering 

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 4,7 mill. kroner. Dette avviket har holdt seg forholdsvis 

stabilt gjennom første halvår og beveget seg mellom 4,7 - 6,5 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr mai) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-74 345 -132 590 4 713 0 -4 713 -6 534

1 815 2 807 9 205 9 405 200 2 % 0

46 916 50 316 97 061 96 115 -946 -1 % -1 346

70 306 81 337 179 639 181 639 2 000 1 % 0

115 783 115 122 260 498 255 433 -5 065 -2 % -5 067

54 380 57 798 131 290 126 044 -5 246 -4 % -5 282

8 857 7 523 26 533 24 089 -2 444 -10 % 207

268 671 275 579 624 251 614 159 -10 092 -2 % -8 420

38 037 39 002 124 313 121 243 -3 070 -3 % -3 826

-4 849 -37 081 14 348 34 848 20 500 59 % 17 200

-698 215 -746 136 -1 558 545 -1 562 345 -3 800 0 % 0

23 956 21 144 96 120 99 370 3 250 3 % 0Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 

Ringerike kommune har, i budsjett 2016, budsjettert med et «overskudd» på 39 mill. kroner. 

Disse skal brukes til avsetninger til disposisjonsfond. Blir regnskapet slik årsprognosen i 

denne rapporten viser, vil årets «overskudd» bli redusert til om lag 34 mill. kroner. 

Sykefraværet fortsetter å falle i april sammenlignet med samme periode i fjor. Sykefraværet er 

8,5 % i april i år mot 8,9 % i 2015. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig (med unntak av januar og juni) til formannskap og kommunestyre 

om den økonomiske utvikling i 2016. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av 

status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 
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Økonomiske forhold 

Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 

Vi har nå god oversikt over de områder som har utfordring i forhold til de økonomiske 

rammene. Totalt sett er det liten grunn til bekymring i forhold til årets regnskapsmessige 

resultat. Organisasjonen driftes godt og viser gode resultater i alle ledd.  

Vi ser at årets avsetninger både til lønnsoppgjør og tilskudd til private barnehager er litt for 

store og skatteinngangen er god for kommunen så langt i år. Dette bidrar til at uforutsette 

utgifter som oppstår gjennom året kan dekkes inn på en god måte.  

 

Vedlegg 

Månedsrapport mai 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen  
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1. Tertialrapport - april 2016  

 

Saksbehandler:  Roger Mathiesen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 16/3397    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

131/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 1. Tertialrapport – april 2016 tas til orientering 

2. Det innbetales kr 1.700.000,- i egenkapitalinnskudd til Ringkollstua AS ved bruk av 

ubundet investeringsfond. Beløpet skal benyttes til innfrielse av hele Ringkollstua AS 

sitt lån i Sparebank1 Ringerike Hadeland samt nødvendig vedlikehold av 

Ringkollstua. Budsjettjustering foretas i tråd med dette vedtaket. 

3. Netto salgssum for Stranden skole, kr 3.423.582, avsettes i sin helhet til ubundet 

investeringsfond. Budsjettjustering foretas i tråd med dette vedtaket. 

4. Digitalisering av kommunens byggesaksarkiv prioriteres i 2016 og nødvendige 

ressurser tilføres arbeidet for raskt å sikre bedre og mer effektive tjenester innenfor 

disse områdene. Kostnadene dekkes av selvkostfond. 

5. Tilskudd til Ringerike Utvikling økes fra kr 1.200.000 til kr 2.400.000 i 2016. 

Økningen, kr. 1.200.000, finansieres ved bruk av kommunens kraftfond (balansekonto 

2510801200). 

6. Rammeområde Samfunn bevilges kr 3.000.000 til utvikling av næringseiendom på 

Follummoen og nærliggende områder. Finansieres ved bruk av kommunens kraftfond 

(balansekonto 2510801200). 

7. Tilskudd kr 40.000 tildeles Gatejuristen. Beløpet dekkes av årets avsatte 

tilskuddsmidler. 

8. Tilskudd kr 25.000 tildeles «Fadderuka» ved Høyskolen (HSN avd Hønefoss). Beløpet 

dekkes av årets avsatte tilskuddsmidler. 

9. Det gjøres følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet 2016:   
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Punkt Rammeområde: Justeringsformål: Justeringsbeløp:

a. Avsetninger, overføringer

Økte inntekter integrering flyktninger og verts-

kommunetilskudd Hvalsmoen transittmottak -17 200 000

b. Helse og omsorg Tjenestetilbud Hvalsmoen transittmottak 2 800 000

c. Helse og omsorg Sosialstønad til flyktninger (NAV) 2 500 000

d. Spesielle tiltak barn og unge Boliger til enslige mindreårige flyktninger 5 000 000

e. Grunnskole

Flyktningavdeling for bosetting og integrering av 

flyktninger 5 000 000

f. Helse og omsorg

Overføring av flyktningavdeling fra NAV til 

Læringssenteret for voksne (inkl introstønad) -13 604 000

Grunnskole

Overføring av flyktningavdeling fra NAV til 

Læringssenteret for voksne (inkl introstønad) 14 004 000

Skatt og rammetilskudd

Økt refusjon merverdiavgift ifm innkjøp 

flyktningkontor -400 000

g. Administrasjon og fellestjenester Korrigering budsjettert merverdiavgift 550 000

Skatt og rammetilskudd Korrigering budsjettert merverdiavgift -550 000

h. Helse og omsorg

Lønnsmidler tilsvarende 2 årsverk flyttes fra PPT 

til Tildelingskontoret. Feilbudsjettering 2016. 1 310 000

Spesielle tiltak barn og unge

Lønnsmidler tilsvarende 2 årsverk flyttes fra PPT 

til Tildelingskontoret. Feilbudsjettering 2016. -1 310 000

i. Skatt og rammetilskudd

Redusert refusjon merverdiavgift ifm 

kommunale boliger 3 800 000

j. Finans Høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS -3 250 000

k. Samfunn Felles plankontor Ringeriksregionen 2 000 000

l. Samfunn Økte avsetninger til selvkostfond 3 500 000

m. Kulturtjenesten Tilskudd til andre livs- og trossamfunn 2 650 000

n. Spesielle tiltak barn og unge Organisatorisk flytting av forsterket tiltak -122 927

Grunnskole Organisatorisk flytting av forsterket tiltak 122 927

o. Finans Redusert avsetning til disposisjonsfond -6 800 000  
 

10. Det gjøres følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet: 

a. Midlene på prosjekt 0196 «Skilt og fartshemmende tiltak» og 0502 «Biler og 

større materiell» omdisponeres og samles på overordnet prosjekt 0501 

«Maskinpark». Totalt kr 600.000. 

b. Midlene på prosjekt 0131 «Enøk», 0238 «Energimerking», 0239 «Sentral 

driftsstyring» og 0119 «Etterisoleringfyr/ tekniske rom» samles på overordnet 

prosjekt 0115 «Energi, inneklima og overvåkning». Totalt kr 5.200.000 

c. Prosjekt 0222 «Utskifting heiser» omdisponeres til prosjekt 0080 «Helse- og 

omsorgsbygg». Kr 954.928. 

d. Merforbruk kr 648.032 på prosjekt 0249 «Ombygging mottak NAV» dekkes av 

midler fra prosjektnummer 0080 «Helse- og omsorgsbygg» 

e. Restbeløp fra tidligere år kr 442.277 på prosjekt 0141 «Fellesrådet – 

Kirkebygg» omdisponeres til prosjekt 0244 «Rehabilitering Schjongshallen». 

f. Kr 1.000.000 omdisponeres fra prosjekt 10016 «Austjord dagsenter 

ombygging» til prosjekt 10021 «Hjelpemiddellager». 

g. Kr 1.535.000 omdisponeres fra prosjekt 15003 «Renseanlegg og ledningsnett 

Nes i Ådal» til prosjekt 15022 «Byporten – rundkjøring og VA-anlegg». 

h. Budsjettert bruk av lånemidler nedjusteres med kr 4.400.000. Prosjekt 0152 

«Fellesrådet- Gjenoppbygging Hønefoss kirke» tilføres kr 44.300.000 og 

prosjekt 10008 «Hov Alle omsorgsboliger» tilføres kr 2.000.000 i 2016. Dette 

dekkes inn ved en nedjustering av årets utgifter i følgende prosjekter: 
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- Prosjekt 0113 «Varme Haugbygd/ Vang skoler» reduseres med kr 1.500.000. 

- Prosjekt 0122 «Kjøleanlegg Hønefoss omsorgssenter» reduseres med kr 

1.500.000. 

- Prosjekt 10006 «Norderhovhjemmet nye omsorgsboliger» reduseres med kr 

10.300.000. 

- prosjekt 10007 «Omsorgsboliger foreldrekonsept» reduseres med kr 2.600.000 

- prosjekt 10014 «Nytt omsorgssenter» reduseres med kr 1.000.000. 

- prosjekt 15004 «Vannverk Nes i Ådal» reduseres med kr 12.000.000. 

- prosjekt 15005 «Sokna vannverk» reduseres med kr 1.000.000. 

- prosjekt 15007 «Nytt SD-system vann og avløp» reduseres med kr 2.000.000. 

- prosjekt 15008 «Overføringsledninger Åsa-Monserud» reduseres med kr 

10.000.000. 

- prosjekt 15020 «Eggemoen VA-løsninger» reduseres med kr 5.000.000. 

- prosjekt 19401 «VPI-Utskiftning 2100 gatelyspunkter» reduseres med kr 

1.800.000. 

- prosjekt 14010 «Venstresvingfelt Ringmoen» reduseres med kr 2.000.000.. 

 

Sammendrag 

Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den 

inneholder kommentarer fra de ulike rammeområdene, investeringsprosjekter og målene som 

er definert i kommunens Handlingsprogram. Økonomisk årsprognose viser et merforbruk i 

forhold til budsjett på 6,5 mill. kroner.  

Vedtak om mottak av over 100 flyktninger gjør at tjenestene må utvides og tilpasses de planer 

som er lagt. Kostnadene blir dekket inn av integreringstilskudd fra IMDi.  

Sykefraværet faller fra 10,8 % til 9,7 % sammenlignet med fjoråret og stadig færre ansatte har 

deltidsstillinger. 

De fleste investeringsprosjektene følger oppsatt plan både økonomisk og fremdrift, men noen 

unntak finnes. Tilskudd til ny Hønefoss kirke har blitt fremskyndet og utbetales allerede i år, 

men andre prosjekter vil ikke få så store utbetalinger i år som først antatt og dermed vil årets 

låneopptak fremdeles holde seg innenfor vedtatte rammer. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2016. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens 

det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 30.04.2016. 

Prognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 6,5 mill. kroner.  
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Merforbruket skyldes hovedsakelig høyere sosialhjelpsutbetalinger hos NAV, større 

avsetninger til selvkostfond (vann, avløp og rens) og noe høyere administrasjonskostnader 

enn budsjettert. Flere av rammeområdene viser et merforbruk som skyldes økte utgifter i 

forbindelse med bosetting av flyktninger, men dette dekkes inn av høyere inntekter i form av 

integreringstilskudd som vises på området for avsetninger, overføringer. 

 

Ringerike kommune har, i revidert budsjett 2016, budsjettert med et «overskudd» på 39 mill. 

kroner. Disse skal avsettes til disposisjonsfond. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne 

rapporten viser, vil årets «overskudd» bli redusert til om lag 33 mill. kroner. 

 

Det er gledelig å registrere at det totale sykefravær for Ringerike kommune er redusert 1. 

kvartal 2016 sammenliknet med 1. kvartal 2015. Spesielt er det positivt å se at barnehage-

sektoren og helse og omsorg har en god nedgang i sykefraværet. Noe av årsaken til dette må 

antakeligvis tilskrives at vi har vært mindre rammet av influensaen i 2016 enn i 2015. Det er 

likevel grunn til å anta at mange av tiltakene som er igangsatt har effekt. 

 

Økonomiske forhold 

Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv, men det er i årets 4 første 

driftsmåneder avdekket/ kommet inn saker som må innarbeides i årets budsjett. Det er derfor 

foreslått en rekke nye tiltak og budsjettendringer i forslag til vedtak: 

 

Vedtakspunkt 2: Styret i Ringkollstua AS har sendt et brev til kommunen hvor det uttrykkes 

bekymring for vedlikeholdet av ringkollstua i kombinasjon med selskapets pressede 

økonomiske situasjon. Det er behov for et egenkapitalinnskudd for å slette et lån på 1,1 mill. 

kroner i Sparebank1 samt foreta nødvendig vedlikehold. Egenkapitalinnskudd føres i 

kommunens investeringsregnskap og kan ikke lånefinansieres. Det foreslås derfor å bruke 

ubundet investeringsfond som finansiering. Brevet er vedlagt saken. 

 

Vedtakspunkt 3: Stranden skole er solgt. Det foreslås å avsette disse pengene til ubundet 

investeringsfond. En slik avsetning tilsier at beløpet ikke skal finansiere årets investeringer, 

men avsettes til fremtidige investeringer eller egenkapitalinnskudd. 

 

Vedtakspunkt 4: Det foregår en digitalisering av kommunens byggesaksarkiv. Dette skal 

sørge for mer effektiv saksbehandling og lettere tilgjengelighet på informasjon for både 

innbyggere og ansatte. Ressursene som er brukt på arbeidet hittil har vært begrenset og 

erfaring så langt viser at det vil ta flere år dersom ikke flere årsverk settes inn i arbeidet. Det 
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foreslås derfor å øke ressursbruken med mål om å ha digitalisert det meste allerede ved 

utgangen av 2016. Utgiftene dekkes av selvkostfond som er bygget opp de siste årene.   

 

Vedtakspunkt 5: En konsekvens av vedtak i KS sak 54/16 den 28.04.2016. Kommunens 

tilskudd til Ringerike Utvikling skal økes fra 1,2 mill. kroner til 2,4 mill. kroner i 2016, og til 

3,6 mill. kroner i 2017. Økningen på 1,2 mill. kroner i 2016 foreslås dekket av kommunens 

kraftfond (næringsfond). Saldo på kraftfondet pr 31.05.2016 er 9.137.577 kroner. 

 

Vedtakspunkt 6: Det er startet et arbeid med å utvikle eiendom på Follummoen og 

nærliggende områder med tanke på næringsutvikling. Det foreslås å bevilge 3 mill. kroner til 

dette arbeidet i 2016. Det meste av utgiftene er knyttet til reguleringsplanarbeid og 

dokumentbehandling (ca 2,5 mill. kroner) i tillegg til ledelse og markedsføring. Det er 

allerede kontakt mellom kommunen og ulike aktører som ser på muligheten for å etablere 

næring i Ringerike. Det foreslås å bruke kommunens kraftfond (næringsfond) for å finansiere 

dette i 2016. Saldo på kraftfondet pr 31.05.2016 er 9.137.577 kroner. 

 

Vedtakspunkt 7: «Gatejuristen» er Kirkens Bymisjons rettshjelpstiltak for mennesker som har 

eller har hatt et rusproblem. De ønsker å starte opp sin virksomhet også i Hønefoss og søker 

om støtte på 40.000 kroner. Søknad er vedlagt saken. 

 

Vedtakspunkt 8: Fadderstyret ved HSN campus Ringerike søker om økonomisk støtte til 

«Fadderuka 2016». De mangler 100.000 kroner for å gjennomføre de planene som er lagt. 

Rådmannen foreslår å støtte tiltaket med 25.000 kroner. Søknad er vedlagt saken. 

 

Vedtakspunkt 9: 

a. Det blir i år bosatt flere flyktninger enn forutsatt i budsjett 2016. Kommunen mottar 

integreringstilskudd fra IMDi når flyktninger blir bosatt. Disse inntektene vil bli ca 62 mill. 

kroner dersom kommunen klarer å bosette 122 personer i år (vedtak om 100 personer i år + 22 

som skulle vært bosatt i 2015). Det er budsjettert med 42 mill. kroner i inntekter. I tillegg har 

økt aktivitet knyttet til Hvalsmoen transittmottak gitt kommunen 2 mill. kroner mer enn 

budsjettert som vertskommune. Det foreslås foreløpig å øke inntektene på rammeområdet 

avsetninger, overføringer med 17,2 mill. kroner. 

b. Økt aktivitet ved Hvalsmoen transittmottak har ført til at kommunen må sette inn ekstra 

ressurser til helsetjenester tilsvarende 2,8 mill. kroner i 2016. Det er utvidet med 5 årsverk og 

noe høyere utgifter til renhold. 

c. Økning i antall mottatte flyktninger øker også behovet for økonomisk hjelp den første tiden 

og i påvente av oppstart på introduksjonsprogram og mottak av introstønad. Budsjett for 

sosialhjelpsutbetalinger 2016 tar ikke høyde for det antall flyktninger som er vedtatt bosatt i 

år. Beregninger viser at det er behov for ytterligere 2,5 mill. kroner til dette formålet. 

d. Kommunen skal ta imot 30 enslige mindreårige flyktninger i år (vedtatt 25 personer i år + 5 

som skulle vært bosatt i 2015). Det bygges nå opp tre bofellesskap i tillegg til at det er laget 

en avtale med Ringerike Folkehøgskole. 5 ungdommer har vært bosatt på folkehøyskolen i 

vår og fra mai tar det første bofellesskapet imot sine første beboere. Fra 1. september skal det 

være bosatt ungdom i alle bofellesskapene. Det er også planlagt et bofellesskap nummer fire i 

slutten av 2016 eller starten av 2017. Budsjett 2016 har kun bevilgning til ett bofellesskap og 

det kreves ytterligere 5 mill. kroner for å klargjøre og drifte det som nå er planlagt. 

e. og f. Kommunens flyktningavdeling som skal bosette og bidra til integrering av 

flyktningene som ankommer kommunen er flyttet organisatorisk fra NAV (rammeområde 

Helse og omsorg) til Læringssenteret for voksne (rammeområde Grunnskole). Tidligere besto 

denne avdelingen av fem årsverk. Dette er nå utvidet til 11 årsverk hvor to av disse er 
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opprettet i et samarbeid med Jevnaker kommune. Det er derfor behov for å øke 

budsjettrammen til Grunnskole med 19 mill. kroner og redusere rammen til Helse og omsorg 

med 13,6 mill. kroner. I dette ligger også introduksjonsstønaden til flyktninger som er i 

introduksjonsprogrammet. Helse og omsorg beholder budsjett for sosialhjelpsstønad/ 

starthjelp som NAV fremdeles skal stå for. 

g. I forbindelse med innkjøp på rammeområdet Administrasjon og fellestjenester er det ikke 

budsjettert tilstrekkelig med merverdiavgift. Det foretas derfor en justering hvor 

rammeområdet får tilført 550.000 kroner til betalt merverdiavgift. Denne utgiften refunderes 

til kommunen gjennom kompensasjonsordningen og rammeområdet skatt og rammetilskudd 

øker inntekten med 550.000.  

h. I arbeidet med budsjett 2016 ble det tenkt  at to årsverk skulle flyttes organisatorisk fra 

Tildelingskontoret (rammeområde Helse og omsorg) til PPT (rammeområde Spesielle tiltak 

barn og unge). Dette ble allikevel ikke utført og pengene må flyttes tilbake til 

Tildelingskontoret hvor de to årsverkene lønnes i dag.  

i. I budsjett 2016 er det budsjettert med refusjon av merverdiavgift tilknyttet en rekke 

kommunale boliger. Det er imidlertid ikke alle boliger (avhenger av fysisk tilrettelegging og 

kommunalt vedtak for beboer) som kommer inn under refusjonsordningen. Ved en grundig 

gjennomgang har kommunen endret noe på sin praksis i regnskapsføringen av husleie i 

forbindelse med disse. Det fører til at ca 3,8 mill. kroner i betalt merverdiavgift vil måtte 

utgiftsføres uten at vi får disse refundert gjennom kompensasjonsordningen. Det fører til 

lavere inntekter enn budsjettert på rammeområdet Skatt og rammetilskudd. 

j. generalforsamlingen i Ringeriks- Kraft AS har besluttet et utbytte i år på 25 mill. kroner. 

Ringerike kommune eier 73 % av selskapet og vil motta 18,25 mill. kroner, som er 3,25 mill. 

kroner høyere enn budsjettert. 

k. Rådet for Ringeriksregionen har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune tatt initiativ til 

å etablere et plansamarbeid for regionen. Dette vil bli fremlagt kommunestyret som egen sak, 

men rådmannen anbefaler i forbindelse med budsjettjusteringer i 1. tertial at det avsettes 2 

mill. kroner til dette i 2016 på rammeområde Samfunn. 

l. Regnskapet så langt i år viser at budsjetterte avsetninger til selvkostfond innenfor VAR 

(Vann, avløp og rens) er for lave. Inntektene har blitt noe høyere enn budsjettert og 

kostnadene noe lavere. Gjennom selvkostordningen tilhører disse pengene innbyggerne og 

kommunen må sette et eventuelt overskudd til fond i balanseregnskapet. Denne avsetningen 

foretas fra driftsregnskapet til rammeområde Samfunn.  

m. Tilskudd til andre livs- og trossamfunn gis på bakgrunn av kommunens tilskudd og 

tjenester til Den norske kirke (i Ringerike representert ved Ringerike Kirkelige fellesråd). 

Dette gjelder også tilskudd til investeringer. Kommunen overfører i år 26,3 mill kroner i 

tilskudd og 18 mill. kroner i lån til fellesrådet i forbindelse med bygging av ny Hønefoss 

kirke. Dette medfører også ekstra tilskudd til andre livs- og trossamfunn på ca 2,65 mill. 

kroner i 2016. Den endelige beregningen vil skje i oktober/ november når kommunen har 

mottatt oversikt over medlemstallene fra fylkesmannen. 

n. Forsterket tilbud etter skoletid ved Haugsbygd ungdomsskole har frem til nå vært 

organisert under avlastningstjenester for barn og unge på Austjord. Dette ble fra 01.04.2016 

organisatorisk flyttet til forsterket enhet på Haugsbygd skole. 

o. Årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond er 39 mill. kroner. For å dekke de 

foreslåtte budsjettkorrigeringene i punktene a-n må årets planlagte avsetning reduseres med 

6,8 mill. kroner. Ny budsjettert avsetning til disposisjonsfond vil da være 32,2 mill. kroner. 

 

Vedtakspunkt 10: Det er foretatt en gjennomgang av samtlige prosjekter som er budsjettert i 

2016. Det foreslås justeringer i årets bevilgning til flere prosjekter som ikke vil oppnå så store 
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kostnadsføringer i år som anslått i budsjettet. Disse er hovedsakelig spesifisert i punkt 10 h. 

Dette gjør at årets budsjetterte bruk av lånemidler kan reduseres med 4,4 mill. kroner og at 

tilskudd og lån til ny kirke i Hønefoss kan fremskyndes budsjettmessig til 2016. 

I tillegg foreslås det i punkt a, b og c at enkelte prosjekter samles i et overordnet prosjekt for 

å redusere antall prosjekter i oversikten når det rapporteres. 

Punkt d: Ombygging av NAV- kontoret ble noe dyrere enn budsjettert, og merforbruket på 

648.032 kroner foreslås dekket av midler fra prosjektnummer 0080, Helse og omsorgsbygg, 

som har ledige midler for året. 

Punkt e: Det er et restbeløp på 442.277 kroner etter tidligere års planlagte investeringer til 

kirkebygg som ikke vil bli benyttet. Disse midlene foreslås omdisponert til prosjekt 0244, 

Rehabilitering Schjongshallen, som har et merforbruk på ca 1,5 mill. kroner i forhold til 

tidligere bevilgninger. 

Punkt f: Ombygging på Austjord i forbindelse med dagsenter og hjelpemiddellager vil ha noe 

ulik fremdriftsplan. Hele budsjettet for 2016, 15 mill. kroner, ligger i dag samlet på prosjekt 

10016, Austjord dagsenter, og det foreslås å fordele 1 mill. kroner av disse midlene til 

prosjekt 10021, Hjelpemiddellager, for en bedre økonomisk oversikt.  

Punkt g: I forbindelse med ny rundkjøring «Byporten» ble det investert i nytt VA- anlegg 

(vann og avløp) som beløp seg til 1.535.000 kroner. Disse midlene er ikke budsjettert, og det 

foreslås omdisponert tilsvarende beløp fra prosjektnummer 15003, Renseanlegg og 

ledningsnett Nes i Ådal, som har en lavere kostnadsføring i år enn tidligere antatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Organisasjonen Ringerike kommune har funnet en god rytme med et godt driv. Det leveres 

gode tjenester hver dag og det styres godt økonomisk i alle tjenesteområdene. Det er viktig 

for å bygge en solid base for årene fremover.  

Det blir også mer tydelig at Ringerike har et stort ansvar i arbeidet med å utvikle regionen, og 

det er mange spennende prosesser i gang både når det gjelder samferdsel og næringsutvikling. 

Flere blir oppmerksomme på at Ringerike og regionen rundt er et attraktivt område i seg selv, 

men også sett i sammenheng med Gardermoen og Oslo spesielt. Rådmannen er tett på alle 

disse prosessene. 

Gjennomgangen av organisasjonen i forbindelse med 1. tertialrapport viser at det stadig gjøres 

grep for å sikre så god kvalitet på tjenestene som mulig. Derfor foreslås det en rekke 

budsjettjusteringer for å sikre at økonomien i dette også kan følges på en god måte. I tillegg 

dukker det opp muligheter og nye behov som kommunen må ta tak i. Eksempler på dette er 

felles plankontor for hele Ringeriksregionen som er under planlegging og utvikling av 

næringsarealer på Follummoen. Dette er spennende prosjekter som vil få ringvirkninger i flere 

år fremover dersom vi legger til rette for slik aktivitet. Rådmannen foreslår derfor at det 

avsettes midler i budsjettet slik at vi er forberedt også økonomisk. 

Resultatene vi ser i forbindelse med rapporten som nå legges frem, med god økonomisk 

kontroll og et fallende sykefravær, virker betryggende for årets endelige regnskapsresultat og 

kommunens fremtidige planer i planperioden. 

 

 

Vedlegg 

- 1. tertialrapport – April 2016 

- Brev, datert 01.04.2016, fra styret i Ringkollstua AS 

- Søknad om tilskudd fra Gatejuristen 

- Søknad om tilskudd fra «Fadderuka 2016» ved Høyskolen 
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 Ringerike kommune, 01.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Finansrapport 1. tertial 2016  

 

Saksbehandler:  Anette Skjolden Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 16/3536    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

132/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 
 

Finansrapport 1. tertial 2016 tas til orientering. 

 

Sammendrag 

Kommunens likviditetssituasjon pr 1. tertial er litt lavere enn anbefalt nivå. Målet har vært å 

redusere ubrukte lånemidler til et minimum, og det er langt på vei gjennomført. 

Driftsprognosen viser at årsresultat vil bli litt lavere enn det som er nødvendig for å 

opprettholde det økonomiske handlingsrommet. I første tertial er avkastningen på Fossefondet 

tilnærmet null, men det er forventet en positiv avkastning for året, men lavere enn budsjettert. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen er avhengig av å bygge opp et solid disposisjonsfond. Avsetninger til 

disposisjonsfond per år bør minst tilsvare økte finansutgifter som følge av inneværende års 

låneopptak. I tillegg bør avsetningen være stor nok til å dekke utsatte pensjonsutgifter (fordelt 

over 7 år), og denne verdien vil måtte være årets nye produserte premieavvik. 

Kommunestyrets vedtak av budsjettert overskudd på 39 millioner kroner vil trolig være nær 

disse to avsetningsmålene. 

 

Driftsprognosen per 1. tertial viser at kommunen ikke klarer avsetninger i en slik 

størrelsesorden. Dersom kommunen skal klare å håndtere de planlagte økte finans- og 

pensjonsutgiftene i årene framover, må det økonomiske handlingsrommet øke noe mer enn 

årets prognose viser. 

 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2016 er høyere enn på samme tidspunkt i 2015. Det skyldes 

hovedsakelig høyere avdragsutgifter inneværende år, og økningen i netto finansutgifter er 

som forventet. Prognosen for totale renteutgifter inklusive renter på startlån, er litt i underkant 

av budsjettet. 

 

Likviditet 

Ringerike kommune har til en hver tid i 1. tertial 2016 hatt likviditet til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 150 millioner kroner 

hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. 
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Begge likviditetsgradene er under anbefalt nivå ved utgangen av 1. tertial 2016. En av 

årsakene til at likviditeten er svakere enn anbefalt nivå, er at låneopptak til årets investeringer 

ikke er foretatt ennå. Likviditetsprognosen viser at konsernkontoen når sitt bunnpunkt i 

august, men mye avhenger av omfanget av investeringer. Låneopptak vil sannsynligvis 

foretas like over sommeren. 

 

Langsiktige finansielle plasseringer 

Avkastningen i Fossefondet per 1. tertial er på 0,02 prosent. Budsjettert avkastning er 4,1 

prosent for året. Det er sannsynlig at avkastningen vil bli lavere enn budsjettert. For å 

synliggjøre den virkelige avkastningen må konsulenthonorar trekkes fra. Det betales et årlig 

konsulenthonorar til Industrifinans fratrukket rabatt på forvaltningshonorar i enkelte fond. 

Netto avkastning etter honorarer er så vidt negativ per 1. tertial.  

 

Gjeld 

Hittil i år er det ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål. Bruk av lån til 

investeringer har i perioden vært større enn ubrukte investeringsmidler i balansen. Husbanken 

har innvilget og utbetalt startlån på 24,5 millioner kroner i 1. tertial. Bruk av startlån til videre 

utlån har vært mye mindre enn balanseførte ubrukte startlånsmidler. Ubrukte lånemidler er 

totalt sett redusert i løpet av 1. tertial. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 159/15 Årsbudsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019 at 

kommunen skal oppfylle krav om minimumsavdrag. I opprinnelig budsjett for 2016 er det lagt 

til grunn 53 millioner kroner i avdrag på lån til investeringer. Budsjettet er et estimat på 

minimumsavdragsnivået. Avdragsutsettelser utgjør over 12 millioner kroner i forhold til 

ordinære nedbetalingsplaner. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen konstaterer at kommunens finansielle situasjon samlet sett er i bedring.  

 

 

Vedlegg 

Finansrapport 1. tertial 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli  

saksbehandler: Anette Skjolden 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Kommunereformen - valg av løsning for Ringerike kommune  

 

Saksbehandler:  Evi Mathilassi Lien Arkiv: 026 &23  

Arkivsaksnr.: 14/1003    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

133/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune er positive og anbefaler fylkesmannen å innstille til 

departementet at nye Ringerike kommune opprettes med virkning fra 01.01.2020.  

2. Intensjonsplanen som er utarbeidet i samarbeid med Hole kommune og Jevnaker 

kommune legges til grunn for det videre arbeidet. 

Innledning 

Alle kommuner er bedt om å utrede spørsmålet om kommunereform og gjøre vedtak innen 
1. juli 2016. 

Bakgrunn 

I juni 2014 sluttet Stortinget seg til Regjeringens mål og opplegg for en kommunereform. 
Det ble lagt til grunn fire målsetninger for reformarbeidet: 

• Gode og likeverdige tjenester for innbyggerne 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati 
Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg identifiserte 10 ulike kriterier som bør være 
tilfredsstilt for at kommunene skal oppfylle sine roller som tjenesteyter, 
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. 
 
På basis av disse føringene ble alle landets kommuner bedt om å utrede om det var 
aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Utredningene skal munne ut i 
kommunestyrevedtak innen 1. juli 2016.  I brev til alle landets 
kommunestyrerepresentanter 28.10.2015 påpeker statsråden at det ikke er nok å 
utrede nullalternativet – det vil si en videreføring av dagens kommunegrenser. 
 
Fylkesmennene skal etter 1. juli 2016 oppsummere kommunestyrevedtakene og vurdere 
om de er i tråd med hovedmålene med reformen under hensyntaken til helheten i 
fylket. På dette grunnlaget skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter 
planen fremme en proposisjon om kommunestrukturen i Stortingets vårsesjon 2017. De 
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kommunene som får stortingsvedtak om sammenslåing har deretter tiden frem til 1. 
januar 2020 med å forberede sammenslåingen.  
 
Sammenslåingsprosesser er regulert av inndelingsloven, og i tråd med denne forutsetter 
Regjeringen en god innbyggerforankring av reformen. Dette kan enten skje gjennom 
åpne høringsmøter, spørreundersøkelser eller lokale folkeavstemninger. 

 
Underveis i prosessen har det kommet noen sentrale avklaringer: 

• Det skal fremdeles være tre forvaltningsnivå i Norge. Fylkeskommunene ble pålagt å 
gjennomføre tilsvarende prosesser som kommunene. 

• Prinsippet om generalistkommuner skal bestå. Det betyr at alle kommuner også i fremtiden 
skal ha samme oppgaveportefølje uansett innbyggertall. 

• Det kommunale inntektssystemet blir endret. Det nye systemet skal understøtte 
målsetningene i kommunereformen og stimulere til sammenslåinger. 

Behandlinger i Ringerike kommune 

Ringerike kommunestyre behandlet Stortingets henstilling om utredning av kommunereform 
i møte 26.09.2014, sak 118/14 og fattet følgende vedtak: 

1. Ringerike kommune er positiv til å utrede sammenslåing med andre kommuner som ønsker 
det. Kommunen deltar i utredningsarbeid om kommunereformen med aktuelle kommuner. 

2. Arbeidet starter med en drøfting med de to andre kommunene i Ringeriksregionen og 
fortsetter deretter med invitasjon til drøftinger med de øvrige kommunene som er omfattet 
av vedtak i Ringerike formannskap 19. august.  

3. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet og oppnevner selv forhandlingsutvalg når dette 
blir aktuelt.  

4. Ringerike kommune stiller seg positiv til å ta ansvar for nye oppgaver, jfr. Stortingsmeldingen 
som er varslet i juni 2015. 

Felles utredning 

På Ringerikstinget 26.11.2014 ble det fattet følgende vedtak:  
1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for eventuelt å 

skape en ny kommune.  
2. Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som legges til grunn i den videre prosessen. 
3. Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg til behandling 

i de tre kommunestyrene i februar 2015 i samsvar med de forslag rådmennene har skissert i 
saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles informasjonsstrategi 
og medvirkningsprosess. 

Hole kommune trakk seg fra utredningsarbeidet i januar 2015.  
Ringerike kommunestyre behandlet i møte 29.01.2015, sak 8/15, program for utredning i 
Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner og sluttet seg til framlagte forslag til program for 
utredningsarbeidet.  
 
Følgende temaer ble utredet: 

• Tjenesteyting  
• Myndighetsutøvelse  
• Samfunnsutvikling 
• Demokrati  

For temaene tjenesteyting, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling ble det nedsatt 
arbeidsgrupper bestående av tre representanter fra hver av kommunene, samt en tillitsvalgt 
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fra hver kommune. Demokratigruppa var sammensatt av tre politikere fra hver kommune. 
Utredningsarbeidet ble ledet av ei styringsgruppe bestående av ordførerne, samt 
gruppelederne fra alle partiene i begge kommuner. Rapportene var ferdige 15.9. 2015 og ble 
publisert på felles nettsted: www.formdinframtid.no.  
 
KS Konsulent ble leid inn for å sammenfatte de fire delrapportene til en felles rapport. 
Rapporten skulle ferdigstilles i desember, men på grunn av at Hole kommune igjen ønsket å 
delta i den felles utredningen, ble dette foreløpig utsatt. Isteden ble alle arbeidsgruppene 
gjenopprettet og supplert med deltakere fra Hole kommune. Oppdaterte rapporter fra alle 
fire arbeidsgrupper forelå i januar 2016. Rapporten «Den nye kommunen» - sluttrapport 
Hole, Jevnaker og Ringerike, ble presentert for de tre kommunestyrene i felles møte 
04.02.2016 på Klækken hotell. 
 
Forespørsel fra Hole kommune om å igjen delta i utredningsarbeidet ble behandlet i 
kommunestyrets møte 29.01.2016, sak 11/16, og kommunestyret vedtok å godkjenne 
forespørselen.  
 
Etter felles møte med presentasjon av rapporten «Den nye kommunen», behandlet 
formannskapet og kommunestyret i februar 2016 framdriftsplan for utredning av 
kommunereformen (FS sak 14/16 og KS sak 29/16) med følgende vedtak:  

1. Ringerike kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av kommunereformen med 
innbyggerundersøkelse og folkeavstemning våren 2016 og endelig kommunestyrevedtak i 
juni. 

2. Det velges tre representanter til arbeidsgruppe, to fra posisjon og én fra opposisjon. 
3. Rapportene «Den nye kommunen», utarbeidet av KS-Konsulent, og «Plan for 

kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess» tas til etterretning. 

Intensjonsplan 

De tre kommunene startet i midten av mars 2016 arbeidet med en felles intensjonsplan som 
grunnlag for å danne en ny kommune, dersom kommunestyrene vedtar dette. 
Intensjonsplanen skulle også være grunnlaget for innbyggerundersøkelser og 
folkeavstemning. Intensjonsplanen ble undertegnet av de tre ordførerne 11.4.2016.  
 
Intensjonsplanen ble behandlet i kommunestyret 28.4.2016, sak 55/16, og vedtok at 
intensjonsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med kommunereformen.  

Informasjon og medvirkning  

Fellesutredningen med Jevnaker og Hole har hatt en egen informasjonsplan. Det er 
opprettet et eget nettsted www.formdinframtid.no og det har vært utarbeidet en grafisk 
mal til bruk for arbeidet. To brosjyrer er sendt ut til alle husstander i løpet av 
reformperioden. Den første ble sendt til alle husstander i Jevnaker og Ringerike i juni 2015 
og den siste ble sendt etter intensjonsplanen ble ferdig i april 2016.  
 
Det har vært avholdt ett felles folkemøte og dybdeintervjuer av tre utvalgte målgrupper: 
ungdom, folk i etableringsfasen og representanter for næringslivet i Ringeriksregionen.  
 
Ungdomsrådene i regionen arrangerte ungdomskonferanse med kommunereform som 
hovedtema.  
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Ringerike kommune har i tillegg sendt ut innbyggeravisen Ringvirkninger med tema «NYE 
Ringerike kommune» for å informere om innholdet i intensjonsplanen, 
innbyggerundersøkelse og folkeavstemningen som ble avholdt 30. mai. I mai har det også 
vært avholdt åtte folkemøter rundt om i kommunen.  Kommunereformarbeidet har vært 
tema på medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte og på informasjonsmøter for ansatte.  
 
Innbyggerundersøkelse 
Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio Research Norge i perioden 2.-.13. mai. 800 
innbyggere over 16 år ble intervjuet over telefon.  
 
Hovedfunn 

• 52 prosent mener Ringerike kommune bør slå seg sammen med én eller flere kommuner. 
Personer med høyskole- eller universitetsutdanning mener dette i størst grad, mens personer 
med grunnskoleutdanning i større grad enn øvrige grupper mener Ringerike bør bestå som 
egen kommune. De under 30 år er i mindre grad enn øvrige aldersgrupper for sammenslåing.  

• 62 prosent kjenner til at kommunen samarbeider med én eller flere nabokommuner om 
tjenester og oppgaver. De mellom 50 og 69 år, samt de med utdanning fra høyskole eller 
universitet, kjenner i størst grad til dette.  

• 50 prosent er positive til sammenslåing med Hole og Jevnaker. De under 30 år og de med 
grunnskoleutdanning er mest negative, mens de høyest utdannede er mest positive.  

• Av ulike formål med kommunesammenslåing, vurderes god kvalitet på kommunale tjenester 
som viktigst, mens kort avstand til slike tjenester vurderes som minst viktig.  

• 68 prosent synes det er viktig med kort avstand til helsetjenester i en eventuell ny kommune. 
Mange mener også det er viktig med kort avstand til skole- og fritidsordning, pleie og omsorg 
i institusjon, barnehagetilbud og kollektivtransport (30-47 prosent), mens kort reisetid til 
Rådhuset, barnevern og tilbud innen kultur og fritid er mindre viktig (11-21 prosent).  

• 57 prosent ville ha stemt «ja» til sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 
ved en folkeavstemning i dag, og 28 prosent ville stemt «nei». Syv prosent ville ikke ha stemt, 
mens åtte prosent oppgir «vet ikke». En signifikant høyere andel menn enn kvinner ville ha 
stemt «ja», og andelen med høyskole- eller universitetsutdanning som ville stemt «ja», er 
høyere enn andelen i øvrige grupper.  

 
Folkeavstemning 
30. mai 2016 ble det avholdt folkeavstemning i Ringerike kommune. Alle innbyggere som 
fyller 16 år i 2016 eller er eldre kunne delta i folkeavstemningen. Innbyggerne skulle ta 
stilling til følgende spørsmål:  

JA – jeg ønsker sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike. 
NEI – jeg ønsker ikke sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 

 
Resultatet ble:  

JA  - 52,4 %  
NEI -  46,3 % 
Blank:  1,3 % 

Valgdeltakelsen var på 13,5 %. 
 

Nytt inntektssystem  
Revidering av inntektssystemet bestyr i hovedsak av tre deler, revidering av kostnadsnøklene 
i utgiftsutjevningen, sammenslåing av distriktstilskudd og innføring av gradert basistilskudd. 
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Revideringen av kostnadsnøklene gir små utslag for Ringerike kommune, og denne 
revideringen er nødvendig ut fra at tjenestene og demografien for landet endrer seg. 
Ringerike kommune fremstår i denne sammenheng som en gjennomsnittlig norsk kommune, 
og får derfor små endringer. 
Ringerike kommune mottar i dag ikke distriktstilskudd, og vil med endringen heller ikke 
motta denne formen for tilskudd. 
 
Ved innføring av gradert basistilskudd oppnår Ringerike kommune en gevinst, både ved at vi 
allerede har en stor kommune geografisk og at vi har mange innbyggere. Det som trekkes 
inn ved at frivillige små kommuner får redusert tilskuddet blir lagt på innbyggertilskuddet 
isteden, og med mange innbyggere vil Ringerike kommune dermed tjene på denne 
omleggingen. Isolert sett vil Ringerike kommune få økte inntekter på 2,5 millioner kroner. 
 
Totalt sett vil endringene i inntektssystemet gi Ringerike kommune 2 millioner kroner i økte 
inntekter. 
Vurdering 
Felles verdigrunnlag har vært viktig i Ringerike kommunes arbeide med kommunereformen.  
Likeverdighet og gjensidig respekt har preget arbeidet, og det har vært viktig å få frem at alle 
kommunene har like stor verdi selv om størrelsen geografisk og i antall innbyggere er ulikt. 
 
Utredningsprosessen har ikke fulgt den oppsatte planen fordi ikke alle premisser var på plass 
da arbeidet startet, som for eksempel nytt inntektssystem og nye oppgaver for kommunene.  
 
Kommunevalget høsten 2015 bidro til at flere prosesser stoppet opp og noe av arbeidet 
måtte begynne på nytt. Nye folkevalgte trengte tid til å få informasjon og eierskap til 
reformprosessen. Da Hole kommune kom inn i arbeidet igjen ble det endringer i 
framdriftsplanen og perioden som var satt av til innbyggerinvolvering ble vesentlig forkortet.  
 
Utredningene 
Utredningene om ny felles kommune viser at de tre kommunene hadde mye å hente ut av 
en sammenslåing gjennom: 

• Sterkere og mer robuste fagmiljøer og dermed bedre kvalitet på tjenestene 
• Regionen vil styrke sin samfunnsutviklerrolle med samlede krefter når regionen står foran 

svært store endringer som følge av ny jernbane og vei.  
• En ny kommune starter med blanke ark og kan bygge opp en effektiv og moderne virksomhet 

og hente ut gevinster av en rasjonell virksomhet, som skal komme innbyggerne til gode. 
• På hvert av tjenesteområdene er én av kommunene bedre enn de andre. Denne kunnskapen 

legges til grunn for å skape det beste på tvers av nåværende kommunegrenser. 

 
Intensjonsplanen 

Den framlagte intensjonsplanen er kortfattet og overordnet, og gir ikke konkrete svar på alle 
spørsmål. Dette sikrer det fremtidige kommunestyrets handlefrihet og rom til å avtalefeste 
forhold som vil være prisgitt fremtidige rammebetingelser som man nå ikke har styring 
over. 
 
Hovedmomenter fra intensjonsplanen:  
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• Til å forberede etablering av den nye kommunen skal det nedsettes ei lovbestemt 
fellesnemnd som har folkevalgt ansvar og myndighet. Fellesnemnda skal ha 13 medlemmer 
som velges av og blant de respektive kommunestyrer slik: 3 medlemmer fra Hole, 3 fra 
Jevnaker og 7 fra Ringerike.  

• Planen bygger på en forutsetning om at en ny kommune vil ha bedre muligheter for å løse 
framtidas utfordringer enn de eksisterende kommunene hver for seg. En ny kommune skal de 
følgende nasjonale mål for kommunene. 

• Et felles verdigrunnlag for utredning og etablering av ny kommune: gjensidig respekt, 
likeverdighet, stedsidentitet videreføres, sammen om utvikling av ny kommune og forsvarlig 
og rettferdig omstilling.  

• Visjonen er: ny, nær og samlende 
• Mål for den nye kommunen: nyskapende og innovativ, nærhet til folk og tjenester, samlet for 

framtida 
• Utvikling av de kommunale tjenestene: gode og likeverdige tjenester i alle deler av 

kommunen, nærhet til det daglige tilbudet og tjenestene skal gis ut fra beste praksis. 
• Samfunns- og næringsutvikling: rigges for forventet vekst, balanse mellom bosetting og 

næringsutvikling, utvikle gode kollektivtilbud og delta i det grønne skiftet, lokalsamfunn med 
gode bo- og oppvekstsvilkår.  

• Den nye kommunen navn skal være Ringerike kommune, med Hønefoss som 
kommunesenter. Jevnaker sentrum og Vik skal ha kommunale fellesfunksjoner.  

• Organisering: politisk organisering etter formannskapsmodellen med 55 representanter i 
kommunestyret.  

• Økonomi og eierskap: Fram til ny kommune er etablert skal kommunene informere 
hverandre vedrørende investeringer ut over gjeldende økonomiplan og prisnivået på 
kommunale tjenester og gebyrer skal være likt i hele den nye kommunen. Den nye 
kommunen skal overta de tidligere kommunenes eierandeler. 

• Arbeidsgiver: En kommunesammenslutning er en virksomhetsoverdragelse. Det betyr at 
kommunenes arbeidstakere har sine rettigheter fastsatt i lovgivningen og avtaleverket.  

• Oppgaver og interkommunalt samarbeid: den nye kommunen ønsker primært å løse 
oppgavene i egen kommune.  

 
Kommuneøkonomi  

Ved å danne NYE Ringerike kommune vil den nye kommunen få følgende engangsstøtte: 

Engangsstøtte 35 millioner kroner 

Reformstøtte 25 millioner. kroner 

Totalt 60 millioner. kroner 

I tillegg er det lagt inn 100 millioner kroner til fordeling til nye kommuner som blir senter i 
sin region. Nye Ringerike kommune vil høyst sannsynlig få del av denne støtten. 
 
Den nye kommunen tar med seg basistilskuddet som det er per 2016 fra de kommunene 
som blir en del av den nye kommunen. Det vil si at årlig får den nye kommunen 7,6 millioner 
kroner – med en nedtrappingsplan etter 15 år på 5 år – som enkeltkommunene ville ha 
mistet ved å bestå slik organiseringen er per i dag. 
 
Totalt vil den nye kommunen over 20 år få minst 193,1 millioner kroner i høyere inntekter 
enn dersom kommunene består som i dag. 
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune går sammen med Hole og Jevnaker kommuner 
og danner NYE Ringerike kommune. Innbyggerundersøkelse og folkeavstemning viser at 
flertallet av innbyggerne er positive til NYE Ringerike kommune.  
 
Rådmannen mener at den viktigste grunnen til å etablere en ny kommune er å sikre og 
utvikle best mulig tjenester til befolkningen. Ringerike kommune er i dag av en størrelse som 
gir rom for å dekke alle kommunens nåværende oppgaver på en tilfredsstillende måte.  
 
Rådmannen mener at en enda større kommune vil forsterke muligheten for økt kvalitet i 
tjenestene og gjøre regionen til et attraktivt bo- og arbeidsmarked. En ny og større 
kommune skal bygge på det beste fra hver av de tre kommunene og gir oss muligheten til å 
utvikle oss til å bli en kommune i toppskiktet i landet.  
 
Den nye kommunen skal kjennetegnes som attraktiv, med et godt omdømme og aktiv 
samfunnsutvikling, noe som bidrar til å skapet ønsket vekst. 
 
 
Vedlegg 

1. Valgstyrets protokoll fra folkeavstemningen 30. mai 
2. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen 
3. Intensjonsplan Hole, Jevnaker og Ringerike 

 
 Ringerike kommune, 13.06.2016 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Brutorget - salg av eienedom  

 

Saksbehandler:  Asle Aker Arkiv: 611 &55  

Arkivsaksnr.: 16/3396    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

134/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune inngikk 2.2.2000 avtale med selskapet Conceptor Eiendomsutvikling AS 

om utvikling og salg av 4 områder i Hønefoss.  

 

Denne aktuelle saken omhandler «Brutorget». 

 

Ringerike kommune har tidligere godkjent at Conceptor Eiendomsutvikling AS overførte sine 

rettigheter til utbygging av Brutorget til Brutorget Hønefoss AS. Dette selskapet er senere 

fusjonert med Tronrud Eiendom AS. 

 

Beskrivelse av saken 

Conceptoravtalen gir Conceptor Eiendomsutvikling AS – eller den rettighetene er overdratt til 

– rett til erverv av tomtegrunn etter hvert som byggetrinn gis rammetillatelse. Ringerike 

kommune skal besørge tomtearealene utskilt fra hovedeiendommen(e) som eget bruksnummer 

senest samtidig med at det sendes inn rammesøknad. 

 

Reguleringsplanen for Brutorget er godkjent av kommunestyret og det er gitt rammetillatelse 

til Tronrud Eiendom AS for prosjekt med to bygninger på Brutorget. 

 

Da arbeidet med fradeling av tomtegrunn ble igangsatt ble det klart at Conceptoravtalen for 

eiendommen 318/444 var basert på mangelfull informasjon. Bakgrunnen for dette er at før 

1995 var det kommunens oppgave å erverve grunn for gang- og sykkelvei ved riks- og 

fylkesveier. Da gangkulverten under Arnemannsveien ble bygget ca 1980, ble grunn på 

nordsiden ervervet fra Ringeriks-Kraft AS og hjemmel overført Statens vegvesen. På sørsiden 

mot Brutorget var kommunen eier, og oppmåling og hjemmelsoverføring til Statens vegvesen 

ble ikke gjennomført. Dermed var kartgrunnlaget i Conceptoravtalen beheftet med feil – 

Statens vegvesen har da i prosessen med fradeling hevdet eierskap til rampe fra kulverten 

med sidearealer. 

 

Statens vegvesen, Tronrud Eiendom AS og Ringerike kommune har gjennomført møter og 

arbeidet med å løse denne problemstillingen. Partene har funnet fram til en løsning hvor 

bygningsdeler som krager ut over Statens vegvesen sin eiendom matrikuleres som 
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«anleggseiendom» - det vil si at bygningen får bruksnummer uten at det omfatter grunnen det 

krager ut over. Det opprettes avtaler mellom Tronrud Eiendom AS og Statens vegvesen som 

regulerer rettigheter og plikter mellom partene. 

 

I tillegg skal det inngås en gjennomføringsavtale mellom Tronrud Eiendom AS og Statens 

vegvesen som bestemmer utforming av arealene mellom Brutorget og Arnemannsveien som 

er fylkesvei. Avtalen vil ha betydning for de endelige eiendomsgrensene. 

 

Denne prosessen har tatt tid, og utbygger Tronrud Eiendom AS har etter avtalen krav på 

tomtegrunn når rammetillatelse er gitt. Man er her altså kraftig på overtid i forhold til avtalens 

ordlyd og hovedårsaken er at Ringerike kommune som selger ikke i tilstrekkelig grad hadde 

kontrollert forutsetningene. 

 

Utbygger Tronrud Eiendom AS er avhengig av sikkerhet for sin utbygging gjennom å eie 

tomtegrunn. De endelige innmålinger av framtidig eiendom er fortsatt noe ut i tid og 

rådmannen vil derfor nå gjennomføre salget basert på reguleringsplanen – de endelige 

innmålinger vil kun innebære små justeringer. 

 

Den totale kjøpesummens størrelse er også gitt gjennom Conceptoravtalen. 

 

 Punkt «4.2 Kjøpesum» i avtalen lyder: 

 

«Kjøpesummen for tomteareal tilknyttet hvert byggetrinn innenfor alle eiendommer er kr. 

1 000.- pr kvm BRA (etter NS3940) i henhold til godkjennelse. Beløpet justeres i henhold til 

endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra den 15. juli 2000 til den 15. i 

måneden forut for byggestart.»  

   

Siden den avtale prisen baseres på bebygd areal, er det kun tidspunktet for indeksberegning 

som virker inn på beløpet kjøper skal betale. Ved siste beregning (juli 2015) var 

indeksregulert kjøpesum ca 10.8 millioner. Det eksakte beløp beregnes ved at partene 

definerer tidspunkt for byggestart. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært viktig å oppfylle Conceptoravtalens bestemmelser om 

hjemmelsovergang på tomtegrunn. Tiltakshaver har behov for sikkerhet for sin investering og 

også for eventuell lånefinansiering av prosjektet. 

Selv om noen problemstillinger gjenstår som følge av mangelfull dokumentasjon i 

kartunderlaget, vil dette ikke ha betydning for det økonomiske forholdet mellom kjøper og 

selger som er predefinert  i Conceptoravtalen. 

 

 

 Ringerike kommune, 09.06.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Gunn Edvardsen 

saksbehandler: Asle Aker 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Ika Kongsberg - selskapsavtale  

 

Saksbehandler:  Sveinung Homme Arkiv: 057 &01  

Arkivsaksnr.: 16/2811    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

135/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Selskapsavtale for IKA Kongsberg, gjeldende fra 1.7.201 godkjennes. 

2. Selskapsavtale for IKA Kongsberg, gjeldende fra 1.1.2017 godkjennes. 

 

Beskrivelse av saken 

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) ble organisert 

som et IKS i 2003. I 2015 hadde selskapet 39 eiere.  

Med bakgrunn i opptak av sju nye eiere må IKA Kongsbergs selskapsavtale justeres i §§ 1 og 5, 

eiere og eierandeler. I tillegg vil selskapet utvide lånerammen i § 17 til kr 170 000 000. Dette for å 

kunne utvide magasinkapasiteten for tidligere og nye eiere sine behov til papirarkivene. Dette ble 

behandlet på representantskapsmøtet 27.4.2016 i sak 008/16 og i sakene 016-018/15 på 

ekstraordinært representantskapsmøte 30.9.2015.  

Forslag til ny selskapsavtale er foreslått gjeldende fra 1.7.2016. Kommunene Bamble, Drangedal, 

Kragerø, Modum, Porsgrunn og Skien er fra den dato formelle eiere av selskapet og hefter da for 

sin del av selskapets gjeldsbyrde. Igangsetting av byggetrinn 2 vil kreve økt låneopptaksramme til 

å finansiere bygget. Oppstart av byggetrinnet med prosjektering er planlagt 1.7.2016.  

Nye Sandefjord kommune trer inn i selskapet ved sammenslåingstidspunktet, 1.1.2017. 

Selskapsavtalens §§ 1 og 5 vil endres som en konsekvens av dette.  

Vedlagte forslag til nye selskapsavtaler viser eiere og eierandeler fra 1.7.2016 og eiere og 

eierandeler gjeldende fra 1.1.2017.  

Selskapsavtale for IKA Kongsberg er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et 

likelydende positivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest.  

 

Rådmannens vurdering 

For eierne har endringer i selskapsavtalen ingen direkte økonomisk konsekvens. Låneopptak for 

finansieringen av byggetrinn 2 øker garantisummen per eier i henhold til eierandel, men det årlige 

eiertilskuddet påvirkes ikke. Se vedlagt oversikt over eiertilskudd, andeler og garantisum. 
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IKA Kongsberg ber om at vedtakene for selskapsavtalenes tiltredelsestidspunkt behandles 

som to separate punkter. Dette med hensyn formaliteter for registeringen i Foretaksregistret i 

Brønnøysund. 

Av hensyn til prosjektering av byggetrinn 2 er det viktig at selskapsavtalen gjeldende fra 

1.7.2016 blir behandlet av kommunestyret medio juni 2016. 

Rådmannen anbefaler at endringene i selskapsavtalen godkjennes. 

 

 

Vedlegg 

 Selskapsavtale for IKA Kongsberg 1.7.2016  

 Selskapsavtale for IKA Kongsberg 1.1.2017  

 Oversikt over eieres eiertilskudd, andeler og garantisum 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Uttalelse fra Ringerike kommune til søknad fra Ringerike Montessori A/S  

 

Saksbehandler:  Geir Svingheim Arkiv: A06  

Arkivsaksnr.: 16/3130    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016 

136/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune avgir uttalelse knyttet til Ringerike Montessori A/S søknad om oppstart 

av montessoriskole på Ask. 

 

Innledning 

Ringerike kommunestyre har fattet i sak 66/14 vedtak om at Stranden skole skulle legges ned 

etter avslutningen av skoleåret 2013/2014. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 94/15 at skoleanlegget på Ask skulle selges til Stranden skole 

Eiendom A/S.   

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Montessori A/S søkte 1. februar 2016 Utdanningsdirektoratet om oppstart av 

montessoriskole for elever på 1. – 7. trinn. Selskapets formål er å eie og drive 

montessoribarnehage og -skole på Ask i Ringerike.   

 

Søknaden ble avslått på grunn av formelle mangler ved søknaden. Avslaget ble påklaget, og 

direktoratet har besluttet å foreta en fullstendig saksbehandling av søknaden og 

Ringerike kommune er anmodet om å avgi en uttalelse.  

Uttalefristen er 3 måneder fra 13.05.16. 

 

 Utkast til uttalelse følger vedlagt. 

 

Private grunnskoler i Ringerike 

I lokalene til nedlagte Vegård skole, starter Steinsfjorden skole S/A Montessoriskole fra 

kommende skoleår. I Åsbygda ligger Ringerike Steinerskole. 

Disse to skolene tar inn elever fra både Ringerike kommune og nabokommunene, og vurderes 

for tiden å dekke behovet for skoler med alternativ pedagogikk i regionen. 

En eventuell etablering av en ny montesorriskole på Ask vil ha små konsekvenser for den 

kommunale skolestrukturen i Ringerike. Men en ny montessoriskole kan virke uheldig for 

Steinsfjorden skole S/A (montessoriskole) som er under etablering i Åsa. 
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Økonomi 

Kommunen mottar et statlig rammetilskudd som blant annet skal dekke grunnskoledrift. Ved 

beregning av rammetilskuddet, blir det foretatt et fratrekk for hver elev som får opplæring ved 

private grunnskoler. Ringerike kommune må uavhengig av skolens eierskap dekke eventuelle 

kostnader til skoleskyss og spesialunderving. 

Ringerike kommunes kostnader til grunnskoledrift pr. elev er litt lavere enn det kommunen 

trekkes for i rammetilskudd for hver elev ved private grunnskoler. 

Oppstart av Ringerike Montessori A/S vil bare påvirke økonomien i liten grad. 

 

Andre skolefaglige hensyn 

Ringerike kommune forutsetter at Ringerike Montessori A/S ved en eventuell godkjenning av 

søknaden fra Utdanningsdirektoratet bemanner og drifter skolen i tråd med innsendt søknad 

og friskoleloven. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener et begrenset antall private skoler i en kommune på Ringerikes størrelse 

utgjør et berikende supplement til den offentlige grunnskolen. 

De to private grunnskolene, Ringerike Steinerskole og Steinsfjorden skole S/A vurderes å 

dekke dette behovet. Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å si nei til at Ringerike 

Montessori A/S får etablere montessoriskole på Ask. 

 

Vedlegg 

Søknad fra Ringerike Montessori A/S med vedlegg. 

Utkast til uttalelse fra Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2016 

 

 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Kriterier for tildeling av tjenester - revisjon 2016  

 

Saksbehandler:  Sveinung Homme Arkiv: F00  

Arkivsaksnr.: 16/3135    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Eldrerådet 06.06.2016 

22/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016 

137/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

 Forslag til vedtak: 

 

«Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – revisjon 2016» vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester bygger på 

helse- og omsorgslovgivningen. Det er tre sentrale lovverk på området, som har vesentlig 

betydning for tildelingspraksisen; lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (hol) av 

24.06.2011, lov om pasient- og brukerrettigheter (pbrl) av 02.07.1999 og lov om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl) av 10.02.1967.  Dersom det skulle oppstå motstrid 

mellom lovverket og veilederen, vil lovverket alltid ha forrang.   

Det fremgår av helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 at kommunen skal sørge for at personer 

som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen 

har med andre ord ikke bare ansvar for tjenester til egne innbyggere, men også andre som av 

ulike grunner oppholder seg i kommunen. I tillegg har kommunen en plikt til å vurdere 

tjenester til dem som sterkt pleietrengende, og som ønsker å flytte til Ringerike. Dette følger 

av rundskriv I-43/99. Motsvarende følger det av pasient- og brukerrettighetsloven at pasienter 

og brukere har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester.  

De ulike tjenestene kommunen har ansvar for å yte, følger hovedsakelig av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2, 3-6 og 3-8. Kommunen en plikt til å ha disse tjenestene 

tilgjengelig for sine innbyggere. Dette gjelder bl.a. habilitering og rehabilitering, 

helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, institusjonsplasser, avlastningstiltak, 

omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Hvilken tjeneste som ytes i det enkelte 

tilfelle, er det opp til kommunen å avgjøre. Den enkelte har et rettskrav på nødvendige 

tjenester som nevnt over, men det er kommunen som velger type tjeneste. Loven gir ingen 

anvisninger på hvilke tjenester som skal ytes i det enkelte tilfelle, men det følger at helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4-1 at de tjenester som ytes skal være forsvarlige.  
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Selv om kommunen kan velge hvilke tjenester som skal tilbys i det enkelte tilfelle, skal dette 

avgjøres i nært samarbeid med pasient / bruker. Dette følger av pasient- og 

brukerrettighetsloven § 3-1. Ringerike kommune har tro på at brukermedvirkning bidrar til 

bedre tjenester for den enkelte, og det er også klare politiske føringer fra statlig hold på at 

brukermedvirkning må få større fokus. (Meld.St.26 2014-2015 Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet). Kommunen har valgt å definere brukermedvirkning 

på samme måte som Helse- og omsorgsdepartementet gjør på sin hjemmeside:  

Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten 

for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til 

kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. 

Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret fattet 30.1.2014 i sak 10/14 «Evaluering – Bestillerenheten» vedtak om at 

ordningen med sentral tjenestetildeling i Ringerike kommune skulle bestå, og at ordningen 

skulle administreres gjennom et «Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester». Det ble 

videre vedtatt at vedtatte tildelingskriterier/veileder for tildelingspraksis skulle evalueres 

annet hver år, og politisk behandles. 

Rådmannen har gjennomført en helhetlig gjennomgang av tildelingspraksisen, og denne 

revisjonen har ført til følgende forslag til endringer: 

- «Omsorgstrappa» er endret. Det opereres nå kun med en omsorgstrapp som gjelder 

for alle områder (tidligere var det tre ulike, en for vanlige omsorgstjenester, en for 

psykiatri og en for demens). Endringen gir et bedre bilde av alle typer tjenester i et 

forenklet format.  

- Tjenestene miljøarbeid og bolig for personer med psykiske lidelser har kommet 

inn. Dette er viktige satsningsområder.  

- Korttidsplasser. Det er foreslått at den som har fått innvilget korttidsplass vil kunne 

miste denne etter 24 timer. Tidligere var det her 48 timer. Begrunnelsen for dette er at 

vi da får større utnyttelsesgrad på korttidsplassene våre. Det typiske eksempelet her er 

hvor en pasient er innlagt på Austjord, og så må innlegges på sykehuset. Etter 24 timer 

vil vedkommende ha miste plassen på Austjord, og denne kan innvilges til en annen 

pasient. Når den opprinnelige pasienten blir meldt utskrivningsklar fra sykehuset, må 

det på nytt vurderes om denne er i behov av en korttidsplass. 

- Langtidsplasser. Kommunen har lenge operert med en ventelistegaranti på 2 

måneder. Denne garantien er nå skriftliggjort i den nye veilederen.  

- Avlastning. Her er det lagt inn en ny føring om at avlastning for barn også kan gis på 

timesbasis. Vi har per i dag kun avlastning på dag eller døgnbasis. Vi ser at det i 

enkelte saker er behov for at pårørende kan få fri noen timer på ettermiddag eller noen 

timer på helg, og at avlastning da kan utføres av private avlastere. Denne muligheten 

mangler i dag. Dersom dette innvilges, vil det kunne få en økonomisk konsekvens ved 

at det vil tildeles en tjeneste som tidligere ikke fantes. Imidlertid anser vi at 

sannsynligheten for dette er lav, da det heller vil medføre behov for mindre dag- og 

døgnavlastning. Uansett må det komme en endring i betalingsreglementet, hvor det må 
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innføres en timesats på timesavlastning.  Rådmannen foreslår at denne settes til 

timesats for assistenter (dette er tilsvarende lønn for de som mottar omsorgslønn per i 

dag). 

Rådmannens vurdering 

Den reviderte veileder gir en god oversikt over Tildelingskontorets oppgaver og 

ansvarsportefølje, omsorgstrappa og tilgjengelige botilbud for omsorgstrengende. Likeens en 

detaljert gjennomgang av tjenestetilbudet, med lovgrunnlag, formål, kriterier for å få 

tjenesten, nødvendig dokumentasjon og merknader. Dette er essensielt for å sikre en 

individuell, rettferdig og lik vurdering av søkere. 

Pr. i dag er det to tjenester som veilederen ikke omtales, og som vil bli implementert og 

presentert ved neste gjennomgang. Dette gjelder: 

- «Oppfølging av ruskonsulent». Dette er en tjeneste som ytes av kommunen, men 

hvor tjenesten i dag selv tar ansvar for innsøking og tildeling. Det er ønskelig at denne 

tjenesten også etter hvert legges inn i veileder for tildelingspraksis, og således tildeles 

fra Tildelingskontoret. Dette for å sikre likebehandling og større grad av kontroll over 

tildelingen.  

- «Hverdagsrehabilitering». Dette er satsningsområde for Ringerike kommune. 

Tjenesten har blitt gjennomført i enkelte hjemmetjenestesoner en tid nå som prosjekt, 

og skal nå integreres i alle hjemmetjenestesoner. Det er imidlertid foreløpig ikke 

besluttet tildelingskriterier på området, og dette må utvikles over noe tid i samarbeid 

med tjenesteutøver.  

Rådmannen legger med dette fram forslag til revidert veileder for tildelingspraksis fram for 

politisk godkjenning. 

 

Vedlegg 

 Forslag til «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – revisjon 2016» 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2016 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 
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/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020.  

 

Innledning / bakgrunn 

I Norge er det i dag minst tre instanser som definerer hva som er et botilbud med heldøgns 

omsorg, og som dermed er klare premissleverandører til den offentlige statistikk, som ofte vil 

være grunnlaget for kommunal planlegging og styring. Dette er Den norske stats husbank, 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) og kommunalt ansatte. Innenfor begrepet «bolig med heldøgns 

omsorg» er det en stor «underskog» av begreper, alt fra omsorgsbolig m/bemanning, annen 

bolig m/bemanning, sykehjem, boliger tilrettelagt for bemanning og boliger 

m/vaktrom/personalfasiliteter og boliger uten. Husbanken og SSB benytter forskjellige 

definisjoner. Det er dermed ikke rart at også kommunalt ansatte stusser over begrepsbruken 

og feilrapporterer, med det resultat at statistiske data ikke blir sammenlignbare eller riktige. 

Det finnes derfor i dag ikke reelle normtall som kan være rådgivende og/eller styrende for en 

kommunes behov/dekningsgrad av slike boliger. 

I Norge har det i mange år vært vanlig å framskrive befolkningsutviklingen, for deretter å 

beregne behovet for omsorgsplasser med heldøgns pleie og omsorg til ca. 25 % av 

befolkningen > 80 år. Riktigheten av dette blir i dag mer betegnet som en myte og teknikken 

blir betraktet som et «særnorsk fenomen» som aldri har vært vitenskapelig bevist. Men 

metoden har ført til at Norge har høyere dekning enn andre nordiske land. Det samlede 

tilbudet i Norge er rundt 50 % høyere enn det som er vanlig i de andre nordiske landene.  

Hva er bolig med tilbud om heldøgns omsorg? 

Det er i dag stort sett de samme årsaksforhold som kvalifiserer til sykehjem eller annen type 

boform med heldøgns omsorg. Dette er forskjellige typer kognitiv svikt, kreft, raskt 

funksjonsfall med økt behov for bistand, utagerende demens, aleneboende demente, somatisk 

svært syke og omsorgsbehov som overstiger det som er mulig å gi hjemme mv. Det er 
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vedkommendes eget ønske, og graden av hjelpebehov som styrer hvorvidt vedkommende får 

tilbud om en omsorgsbolig m/bemanning eller plass på institusjon. 

I planleggingen av kommunale sykehjem og boliger er det viktig at et tilstrekkelig antall 

boenheter er egnet for å gi brukerne oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Samtidig er det 

viktig å legge til rette for fleksibel bruk. Det bør være mulig å gi beboerne bistand i deler av 

døgnet i perioder hvor de har mindre behov for bistand. I tillegg er det viktig at en stor del av 

tilbudene er spesielt tilrettelagt for demente, en gruppe som nå øker raskt.  

Med andre ord; et botilbud med heldøgns omsorg er et botilbud som er egnet til å gi beboeren 

umiddelbar oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Det spiller ingen rolle om tilbudene 

betegnes som sykehjem eller omsorgsbolig. Begge tilbudene er på et høyt nivå i 

«omsorgstrappa». En moderne eldreomsorg trenger begge deler, men i ulik grad. Det er derfor 

godt mulig å definere normtall for antall botilbud med heldøgns omsorg, men vi må i 

plansammenheng ikke bli påtvunget normtall for det ene eller det andre alternativt. Dette 

styres i stor grad i den enkelte kommune av levealder, kulturelle forhold, geografi, 

velfungerende trinn i omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kompetanse og kapasitet, samt en 

vellykket boligpolitikk for eldre. 

 

Hvor mange botilbud med heldøgns omsorg trenger Ringerike kommune fram mot 2030? 

Dette er hovedproblemstillingen som søkes belyst i denne saken. Problemstillingen er stor, 

kompleks og sammensatt. Dersom Ringerike kommune satser feil, vil dette kunne få store 

konsekvenser i framtiden, som vil være vanskelige å rette opp. 

Framtida viser oss at den største mangelvare innen en faglig forsvarlig og moderne 

eldreomsorg vil være kvalifisert bemanning. De fleste kommunen innser nå at det ikke vil 

være nødvendig bærekraft i å etablere store, dyre, tradisjonelle sykehjem, men å sørge for et 

tilstrekkelig variert antall botilbud med heldøgns omsorg. 

Det er mange ukjente variabler som vil kunne spille inn på en slik behovsanalyse. Her skal 

nevnes sykdomsutvikling, nye behandlingsmetoder (imunterapi o.l.), satsing på tekniske 

hjelpemidler, velferdsteknologi og andre innovative tiltak, hverdagsrehabilitering, 

boligbygging og økonomiske ressurser. 

Rådmannen har i denne saken benyttet seg av AGENDA Kaupang: «Heldags omsorg, - 

kommunenes dekningsgrad», rapport april 2016 (vedlagt) og Rune Snildal, Bærum kommune: 

«OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - framskrivninger og anbefalinger», rapport mai 2016 

(vedlagt). Sistnevnte skrev også rapporten «FAKTA, FIGURER OG FREMTIDEN, - en 

gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, mai 2011. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune står ovenfor en rivende utvikling i forhold til befolkningsmengde og 

sammensetning. Gjennom prosjekter og utredninger begynner vi å få et godt bilde av hvordan 

Ringerikssamfunnet kan komme til å se ut, og hvilke grep som er nødvendig for å realisere 

visjonene.  

Kommunestyret har i sak 15/62 «Kommuneplanens samfunnsdel» vedtatt et måltall for antall 

innbyggere i Ringerike kommune på 40 000 innbyggere i 2030. I dette tallet ligger det til 

grunn en vesentlig høyere vekst i innbyggertall enn det kommunen har hatt historisk. 

Forutsetningene for denne veksten skyldes ikke en ordinær befolkningsframskriving, men 

tilflytting som i liten grad påvirker antall eldre i kommunen innenfor en tidshorisont på 15 år. 
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Dette er også erfaringen fra andre kommuner som opplever stor vekst på grunn av 

utbygginger, som f.eks. utbyggingen av Gardemoen. Høy vekst fører derfor ikke til en 

dårligere utvikling i aldersbæreevnen enn en lavere vekst, snarere tvert imot. 

I plansammenheng er det også nødvendig å etablere et riktig bilde «på netthinnen» av 

framtidas eldre. Morgendagens eldre vil frekventerer treningssentra, har tatt sine 

synskorrigerende operasjoner, snakker flere språk, har god økonomi og reiser på 

utenlandsferier. 

Det er dette bilde vi må ha med oss i all framtidig planlegging, da vi ikke planlegger for 

dagens eldre, - men morgendagens eldre. Samtidig må vi ikke underslå at også morgendagens 

eldre også kan og vil bli syke, ikke minst på grunn av de aldersrelaterte sykdommene som vil 

øke på grunn av økt levealder.  

Morgendagens eldre er her allerede. For denne gruppen er det følgende krav til kommunen 

som dominerer (og undersøkelser viser at kravene prioriteres nettopp i denne rekkefølgen): 

Transport, sosiale møteplasser, trygghet, medbestemmelse, være en aktiv deltaker i eget liv og 

å kunne ha tillit til tjenestene HVIS behovet kommer. Det er leveranser av disse tjenestene 

kommunen vil bli målt på. 

 

Hvilke faktorer er essensielle i forhold til å estimere behov for botilbud med heldøgns 

omsorg 

Etablering av omsorgsboliger og institusjonsplasser tar tid, og kommunen er avhengig av 

gode analyser og inngangsverdier som beslutningsgrunnlag. Et av de viktigste parameter er 

fortsatt befolkningsutviklingen og demografi. 

 

Befolkningsutvikling i Ringerike kommune fram mot 2030. 

Hvor stor befolkningsøkning er realistisk å beregne i forhold til ny E16 og ny togtrasé til 

Ringerike? En sammenligning med Ullensaker kommune (utbyggingen av Gardermoen) viser 

at Ullensaker hadde omtrent samme befolkningsøkning forut for utbyggingen som Ringerike 

kommune (0,4% årlig). Selve vedtaket (1993) om utbygging utløste ingen økning i 

befolkningsmengden, men fra åpningtidspunktet etablerte kommunen seg som den kommune i 

landet med størst befolkningsvekst (3,4%).  

Det er derfor liten grunn til å tro at ny E 16 og ny togtrasé til Ringerike skal ha et potensiale 

for å utløse tilsvarende vekst som i Ullensaker kommune, siden ny vei og togtrasé i seg selv 

ikke skaper arbeidsplasser utover anleggsperioden. Dersom kommunen eller næringslivet ikke 

makter å benytte endringen i infrastruktur til å skape vekst i antall arbeidsplasser, 

boligutvikling, skole og barnehager, vil etableringen av ny vei og bane kun gi en kortsiktig 

effekt på befolkningsutviklingen. 

Kommunestyret har lagt seg på en befolkningsvekst på 2,2% fra 2019. Dette er i 

plansammenheng realistisk, men dersom kommunen ikke lykkes med å utnytte mulighetene 

som ny vei og bane gir, er det liten grunn til å tro at en bedret kommunikasjon mot Bærum og 

Oslo alene vil stimulere til et varig taktskifte i befolkningsveksten, og veksten vil igjen «flate 

ut» fra 2030. 

 

«Eldrebølgen» 
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Antall eldre over 80 år vil være stabilt fram til 2023, men vil statistisk stige betraktelig etter 

2023. Men denne «Eldrebølgen» vil ikke være noen bølge, ettersom veksten i antall eldre 

etter 2023 vil være en varig vekst. Figuren nedenfor illustrerer dette fram til 2040. 

 

SSB produserer ikke tall på kommunenivå for tiden etter 2040. Nasjonale tall viser imidlertid 

at antall eldre vil øke kontinuerlig frem til år 2100. Denne veksten i antall eldre vil føre til at 

aldersbæreevnen synker. Befolkningsvekst vil motvirke dette da det i liten grad er innflytting 

av eldre som representerer vekst. Fortsatt vekst vil derfor føre til en mindre negativ utvikling i 

aldersbæreevnen. Vekst innebærer imidlertid også vekst i behovet for kommunale tjenester. 

Kommunaløkonomisk er det derfor svært viktig å ha fokus på god kapasitetsutnyttelse på 

sosial infrastruktur (særlig barnehager og skoler). 

Pr. i dag har Ringerike kommune 1850 personer over 80 år. I 2030 vil dette ha vokst til 2840 

personer. I 2040 vil antallet være 3500 personer, og denne veksten vil fortsette. 

 

Arbeidskraft 

Utbygging av botilbud med heldøgns omsorg vil ikke ha noen effekt relatert til eldreomsorgen 

dersom kommunen ikke greier å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til å gi nødvendig og 

faglig forsvarlig helsehjelp. 

Tilgang til tilstrekkelig arbeidskraft er en nasjonal utfordring. For kommunesektoren peker 

behovene i pleie- og omsorgssektoren seg ut som den absolutt største utfordringen. I 

debattheftet «Rikdommens dilemma» beskriver KS utfordringen slik:  

«Det største behovet for pleie og omsorg er blant dem over 80 år. I dag er de 216 000. Men 

med rekordgenerasjoner kommer det flere. I 2030 vil nesten 320 000 mennesker i landet være 

eldre enn 80 år, og i 2050 blir de over en halv million. Samtidig som behovene øker vil mange 

forlate arbeidsmarkedet, og det vil være færre til å ta forsørgelsesbyrden. I 1950 var bare 

åtte prosent av befolkningen over 67 år. De vil øke til 18 prosent i 2030 og til over 20 prosent 

i 2050.»  

Det blir færre arbeidstakere per pensjonist, og dermed færre til å sikre samme velferdsnivå 

som i dag. Behovet for mer arbeidskraft vil gjøre seg gjeldende innenfor flere yrker og 

sektorer. Innen helse- og omsorgssektoren vil det trolig mangle både helsefagarbeidere og 

sykepleiere i betydelig omfang, og nasjonalt og lokalt vil det være en stor utfordring å sikre 
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arbeidskraft nok til å opprettholde velferdsordningene i fremtiden. Kommunen må håndtere 

en stor økning i antall mennesker som har behov for pleie- og omsorgstjenester, samtidig som 

antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) blir færre. I likhet med resten av kommune-Norge 

vil Ringerike kommune i årene fremover stå overfor store utfordringer med å skaffe nok og 

riktig arbeidskraft til å løse oppgavene.  

 

Demensforekomst 

Når omkring 80% av alle som bor i heldøgnsbemannet plass har demens, betyr dette at antall 

personer med demens, er en svært viktig «driver» for behovet for heldøgns plasser.  

Stortinget legger følgende prinsipper til grunn for morgendagens løsninger:   

 Små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger 

 Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats 

knyttes til den enkeltes behov 

 Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle bygg 

med helse- og omsorgsformål. 

 Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle nødvendige 

bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom) innenfor privatarealet, 

tilrettelagt både for beboer og pårørende 

 En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i 

tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning. 

Overført til Ringerike betyr dette at flere av omsorgsboligene med heldøgnsbemanning bør 

øremerkes demente, dvs. defineres som bofellesskap for demente. Dette må ikke 

nødvendigvis gjelde hele omsorgsboliganlegg, men definerte bofellesskap på 8-10 plasser. 

Det er bedre å øremerke avdelinger for demente, selv om de ikke er optimalt fysisk utformet, 

enn at beboere med demens bor sammen med beboere med andre hjelpebehov. Dette er for 

øvrig noe kommunen er forpliktet til, bl.a. gjennom pasient og brukerrettighetsloven som gir 

rett til tilpassede tjenester. 

En ren framskrivning av personer med demens for Ringerike kommunes vedkommende viser 

at antallet demente vil øke med 42% fra 2016 til 2030. Dette tilsvarer ca. 220 personer. I dag 

bor ca. 25% av alle som har demens på sykehjem, der mange av plassene ikke er spesielt 

tilrettelagt for denne målgruppen. 

En utredning fra Kompetansegruppen for demens i Akershus, viser at ca. 60 % av de demente 

kan bo i eget hjem (med nødvendig bistand og omsorg), mens ca. 40 % har behov for spesielt 

tilrettelagte tilbud med heldøgns omsorg. Dette innebærer at i Ringerike kommune i dag 

(2016) burde 313 demente bo i eget hjem, mens 209 demente burde ha et botilbud med 

heldøgns omsorg. De faktiske tall er henholdsvis 393 demente i eget hjem og 130 demente i 

tilrettelagt botilbud med heldøgns omsorg. Dette takket være en massiv innsats fra pårørende 

og hjemmetjenestene. 

Tilsvarende beregning for 2030 viser at vi da bør ha 446 demente i eget hjem og 297 demente 

i tilrettelagt botilbud med heldøgns omsorg, m.a.o. et behov for økning på 160-170 botilbud 

med heldøgns omsorg bare for denne gruppen. Men dette er en «Worst case»-prognose. 

Både Oslo og Bærum kommuner er i ferd med å utvikle demenslandsbykonsepter etter 

inspirasjon fra De Hogeweyk i Nederland. I De Hogeweyk bor rundt 150 personer med 

demens i 23 bokollektiv som er organisert i en kvartalsstruktur med en inngang. Innenfor 

kvartalet beveger alle seg fritt. Her har de både en kafé, en restaurant, butikk og 
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underholdningstilbud. Konseptet skal gi beboerne mulighet til å leve sitt liv (mest mulig) som 

tidligere til tross for langt fremskreden demens. Forutsetningen for å kunne etablere et spekter 

av tilbud innenfor et slikt kvartal er en kombinasjon av mange beboere og frivillig innsats. 

Bærum kommune planlegger ut fra at demenslandsbykonseptet skal gi 20 % lavere kostnader 

per plass enn en ordinær sykehjemsplass. Rådmannen ser ikke bort fra at dette kan være en 

modell Ringerike kommune bør benytte seg av framfor tradisjonelle tilrettelagte bofellesskap 

og sykehjem m/heldøgns omsorg. 

 

Utbygging av hjemmetjenester 

Standard, kvalitet og kapasitet i de ambulante hjemmebaserte tjenester påvirker i stor grad 

volumet på botilbud med heldøgns omsorg. De fleste kommuner oppgir at de satser på 

hjemmebaserte tjenester, hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og 

dagtilbud. Så også i Ringerike. Går man derimot dypere inn i materien, vil nok denne 

satsingen i mange kommuner framstå som gode intensjoner.  

 

En reell satsing på disse områdene har som intensjon at kostnadene skal reduseres. Frederica 

(som er en av inspirasjonskildene for hverdagsrehabilitering) dokumenterer en reduksjon i 

driftskostnadene innen hjemmebaserte tjenester på 14%. I Ringerike har hjemmebaserte 

tjenesters andel av samlede utgifter til pleie og omsorgstjenester gått ned. Men dette har nok 

først og fremst sammenheng med de innsparingstiltak som har blitt gjennomført, samt at 

kommunen har økt antall plasser med heldøgns omsorg (siden forrige undersøkelse i 2010). 
 

En rapport fra «Ny Analyse as» viser at en fremskrevet dekningsgrad på 24% med dagens 

organisering, kan reduseres til 14% med høy effekt av velferdsteknologi, dvs. en reduksjon på 

nær 60 %. Dette har sammenheng med hvordan teknologi kan redefinere behovet for 

heldøgnsbemannet omsorg. Brukers behov er at helsepersonell skal kunne stille på kort varsel 

dersom det skjer noe med brukerne. Forutsetningen for dette handler om kommunikasjon, 

hvordan registrer personell at det skjer noe med brukeren, og hvor lang avstand (i tid) er det 

til brukeren. Velferdsteknologi kan skyve grensen for hvor lenge brukeren (og pårørende) 

opplever det som trygt å bo hjemme. Redusert i behov for heldøgns omsorg, fører ikke til at 

behovet for tjenester blir borte. I et slikt scenario, må en stor del av de sparte utgiftene til 

heldøgns omsorg derfor kanaliseres til hjemmetjenester.   

 

Vi ser også at den samme type velferdsteknologi kan føre til at det er mulig å redusere 

bemanningen på natt i sykehjem. Teknologi fremfor tilsynsrunder fører til at nattevakten kan 

bruke tid hos de beboerne som har behov for hjelp og uønskede hendelser som i dag skjer 

mellom tilsynsrundene, kan oppdages og håndteres raskere. Selv med mindre personalressurs 

kan kvaliteten bli bedre. 

Dagsenteropphold to ganger per uke eller mer til personer med demens kan redusere 

pårørendes stress og øke deres kapasitet til å gi omsorg. Dagsenteropphold kan forebygge at 

pårørende blir utslitt. Det er svært viktig å opprettholde pårørendeomsorg i hjemmet lengst 

mulig og det kan trygt investeres mye i dette, dersom det utsetter bruk av heldøgnsbemannet 

tjeneste. 

 

Framtidige strukturendringer 

Kommunen må nødvendigvis ikke selv etablere nødvendig bygningsmasse for botilbud med 

heldøgns omsorg og husbankens muligheter for kommersielle utbyggere til å oppnå 
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investeringsstøtte eller grunnlånsfinansiering dersom man aksepterer en kommunal 

tildeling/tilvisningsrett, må promoteres. Hvilke utbyggingsmønstre vi vil se i Hønefoss i 

fortsettelsen vil også være av vesentlig betydning, også for behovet. Sentrumsnære boliger vil 

trolig være attraktive for godt voksne. Det vil være lettere å møte alderdommen i 

sentrumsnære leiligheter enn i enebolig i utkanten av kommunen. I tillegg til at boformen gjør 

det lettere å klare seg selv eller med litt tjenester lenger, vil kommunale tjenester kunne ytes 

mer effektivt når det er kort fysisk avstand mellom brukerne. Organisering av baser og bruk 

av velferdsteknologi kan bidra til å redusere behovet for tilsynsbesøk og kjøretid. 

Også kommunaløkonomi trekker i retning av å etablere mange plasser for heldøgns omsorg 

samme sted. Med dagens sykesignalanlegg, er det gjerne en nattevakt på 24 (gjennomsnitts-) 

beboere vanlig. Det betyr at det må være minimum 48 plasser for å ha grunnlag for to 

nattevakter på jobb. Det vil være lettere å tilpasse ressursene på natt, dersom det er flere enn 

to nattevakter. Samtidig ser vi også at sykesignalanlegg som er kjøpt inn til nye sykehjem, 

allerede har blitt «gammeldagse» innen sykehjemmet åpner. Det skjer en rivende utvikling 

som gir rom for å vurdere nødvendig kapasitet på natt. Det vil være lettere å justere kapasitet, 

jo større etablissementene er. Demenslandsbykonsept og nattvakts-løsninger, taler isolert for 

at kommunen bør etablere et anlegg på mer enn 100 heldøgns omsorgsplasser for demente.  

Ringerike kommune har i dag 35 nattevakter. 2 av disse er ambulerende, resten er fast 

stasjonert. Med en kostnad på omkring 1,6 mill. per nattevakt, er kommunens utgifter til 

nattevakter omkring 56 mill. Dette tilsvarer nær 13 % av kommunens samlede utgifter til 

pleie- og omsorgstjenester. 

 

Endringer i finansieringsordningene 

Det er all mulig grunn til å anta at ordninger for bruk av egenbetaling vil endres i nær framtid. 

Betalingsordninger som er nøytrale uavhengig av om du bo på institusjon eller ikke, endret 

adgang til inntektsgradert betaling og endrede frikortordninger, vil være en sannsynlig 

situasjon i 2030. Det vil antagelig også være behov for å finansiere en større del av tjenestene 

gjennom brukerbetaling. I tillegg vil økt brukerbetaling kunne virke etterspørselsregulerende 

og også stimulere et mulig privat marked. Strammere økonomi vil også være en «driver» for å 

nærme seg finske, svenske og danske erfaringer i omfanget av pleie- og omsorgstjenester.  

 

Hor mye kan pårørende være villige til å bidra med? 

Omkring 40 % av Ringerike kommunens voksne innbyggere er aleneboende. Dette er som i 

resten av landet.  

En lang tidsserie viser at andel aleneboende 67 år og eldre, steg kraftig på 60- og 70-tallet. 

Stigningen var mindre bratt på 90-tallet, mens andelen aleneboende flatet ut og har de siste 

årene vist en viss nedgang. Det finnes forskning som viser at forventet andel enslige eldre 

over 80 år vil synke. Dødelighet, reduserte kjønnsforskjeller i levealder, samlivsbrudd og nye 

samliv er forklaringsfaktorer for en slik utvikling. 

Dette er viktig for kommunens pleie og omsorgstjenester. Studier viser at alvorlig kognitiv 

svikt, atferdsproblemer og depresjon øker sjansen for innleggelse på sykehjem, spesielt 

dersom den eldre er aleneboende.  

Omkring halvparten av mottakerne av hjemmetjenester er aleneboende.  Andelen som var 

aleneboende ved flytting til sykehjem kjenner vi ikke, men denne er langt over 50 %.  
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Et forsiktig anslag basert på Levekårsundersøkelsen 2008 viser at det ble utført om lag       96 

000 årsverk i ulønnet omsorgsarbeid til syke, eldre og funksjonshemmede i og utenfor 

husholdningen, mens det ble utført om lag 120 000 årsverk i kommunal pleie- og 

omsorgstjeneste. Pårørendeomsorg er m.a.o. nesten like omfattende som den kommunale 

omsorgen. Ektefelle/samboer utfører en stor del av denne omsorgen.  

Det er dokumentert at rådgivning og støtte til pårørende er et effektivt tiltak for å redusere 

behovet for kommunale tjenester. Et kontrollert forsøk der par fikk 6 ganger rådgivning og 

deltagelse i støttegrupper, kunne dokumentere utsatt innleggelse i sykehjem gjennomsnittlig 

329 dager og redusert antall pårørende med depresjon. Tiltak for å redusere andelen 

aleneboende er altså bra, både for folkehelsen og for kommunaløkonomien. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har i denne saken forsøkt å skaffe tilveie et plangrunnlag for å vurdere hvor 

mange botilbud/boenheter med døgnkontinuerlig pleie og omsorgstilbud Ringerike kommune 

med endrede forutsetninger vil trenge fram mot år 2030. Det er i denne sammenhengen viktig 

å presisere at rett omsorgsnivå ikke er avhengig av en spesiell type bolig. Det avgjørende er at 

kvalifisert personalet kan bistå den eldre, i den boligen pasienten til enhver tid befinner seg i. 

Heldøgns omsorg omfatter svært mange og ulike tilbud. «Heldøgns omsorg» har blitt en 

samlebegrep for langtidsplass, skjermede plasser for demente, spesialplasser for utagerende 

demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass. Plassene blir tilbudt både i 

sykehjem og omsorgsbolig. Vi registrerer også at sentrale aktører som Husbanken, SSB og 

kommunene ofte anvender begrepet «heldøgns omsorg» forskjellig. Særlig får kravene til 

personalbase betydning for hvor mye som skal regnes som et heldøgns tilbud. SSB og 

Husbanken stiller ulike krav her. SSB omfatter tilbud i institusjon og boliger med personell 

hele døgnet, og statistikken bygger på sine krav til personalbase, som imidlertid ikke er de 

samme som tilsvarende krav fra Husbanken. Ledere på strategisk og operativt nivå i 

kommunene har ofte heller ingen felles forståelse av begrepet, og statistiske sammenligner får 

dermed begrenset verdi. 

 

Behovet for botilbud med heldøgns omsorg 

 

Når det framtidige behov skal forsøkes identifisert, kan vi heller ikke underslå at alle andre 

nordiske land har en langt lavere dekningsgrad av boliger med heldøgns omsorg enn den 

Norge opererer med, basert på 25% plasser i forhold til antall eldre over 80 år. 
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I dag er det ingen andre land i Norden som i sin statistikk skiller mellom institusjon og 

omsorgsbolig med heldøgns tjenester, og det ville antagelig være langt enklere om man i 

Norge også definerte begrepet som «boform med heldøgns omsorg», uansett om dette tilbudet 

ble gitt på institusjon eller forskjellige typer omsorgsboliger. Dermed ville det også bli mulig 

å definere normtall når mål skal defineres/identifiseres. 

Det er også viktig å ta med i betraktningen at Ringerike kommune i dag ligger med en lavere 

dekningsgrad enn landsgjennomsnittet, et forhold som forsterkes ved at halvparten av 

kommunens plasser benyttes av grupper under 80 år. 

Agenda konkluderer med at antall heldøgns plasser i Norge trolig blir redusert de neste ti 

årene og det er mange argumenter som taler for at dekningen av tradisjonelle 

sykehjemsplasser for eldre over 80 år fortsatt blir redusert i årene som kommer. Vi vil 

tilnærme oss et nivå som er mer vanlig i de andre nordiske landene. Levealderen vil øke, 

tjenestene i hjemmet bygges ut, det blir lagt vekt på mestring og at eldre skal ta ansvar for 

egen bolig. Derfor er det sannsynlig at antall plasser blir redusert i årene som kommer. 

Agenda anbefaler derfor at planleggingen på nasjonalt nivå bør derfor primært rettes mot en 

reduksjon av institusjonsplasser, og ikke en økning. 

Dersom dagens dekningsgrader benyttes på foreliggende befolkningsframskriving, vil 

behovet for botilbud med heldøgns omsorg i Ringerike kommune innenfor de forskjellige 

aldersgrupper utvikle seg slik: 
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Framskrivingen bygger på dagens aldersfordeling på beboere på langtidsplass institusjon og 

heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre (korttidstilbud er ikke med her). Framskrivningen 

viser en svak vekst i behov frem til 2021. Veksten frem til 2021 utgjør 14 plasser og skyldes 

primært vekst i antall innbyggere mellom 67 og 80 år.   

I perioden 2021-2026 vil veksttakten øke fra knapt 2 plasser per år til 5 plasser per år. Etter 

2026 vil veksten i framskrevet behov øke ytterligere og variere mellom 9 og 13 plasser per år 

frem til 2040 (et gjennomsnitt på 11 plasser per år).  

Dette gjelder langtidsplasser i botilbud med heldøgns omsorg. Rådmannen legger til grunn at 

for hver 3. langtidsplass vil det være behov for 1. korttidsplass. Dette er en sannsynlig 

utvikling, da mange plasser med kort liggetid er en kritisk suksessfaktor for å opprettholde en 

bærekraftig pleie og omsorgstjeneste. Legger vi alle disse faktorer til grunn, vil behovet for 

botilbud med heldøgns omsorg (både korttids og langtids) fram mot 2030 være slik: 

 

Dette tilsier at Ringerike kommune må etablere 100 nye botilbud med heldøgns omsorg i 

perioden fram til 2030. Da er det ikke korrigert for mulig effekt av hverdagsrehabilitering, 

innføring av velferdsteknologi, mobilisering av frivillige og pårørende, styrking av 

korttidstilbud og etablering av kommunal akutt døgnenhet (KAD).  

Det har lenge vært drøftet bygging av et nytt sykehjem i Ringerike, fortrinnsvis i Hønefoss. 

En del av langtids- og korttidsplassene bør antagelig planlegges som institusjonsbaserte 

plasser. Ut ifra de signaler og rapporter som nå foreligger, vil den største gevinsten ved 

bygging av nytt sykehjem være at kommunen får sanert gamle, uhensiktsmessige og 

kostnadsinneffektive plasser ved dagens Hønefoss sykehjem. Men med den usikkerhet og de 

signaler som gis sentralt, er det høyst usikkert hvilke volum et nytt sykehjem må planlegges 

for. Kanskje vil behovet reduseres? Kanskje bør Ringerike kommune vurdere etablering av en 

«demenslandsby»? 

Rådmannen anbefaler derfor at en endelig avgjørelse vedr bygging av et nytt sykehjem 

avventes til en ny behovsrevisjon gjennomføres i 2020, og at de planlagte byggeprosjekter på 

HOV og i Heradsbygda (tidligere Norderhovhjemmet) videreføres, med målsetting om en 

optimal utnyttelse av eiendommen i Heradsbygda. De gjennomførte mulighetsanalyser tilsier 

at disse prosjektene vil gi kommunen ca. 50-60 boenheter med heldøgns omsorg i 

Heradsbygda og 20-25 boenheter på Hov innenfor en akseptabel tidsramme. 
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Vedlegg 

 AGENDA Kaupang: «Heldags omsorg, - kommunenes dekningsgrad». Rapport April 

2016. 

 Rune Snildal, Bærum kommune: «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - 

framskrivninger og anbefalinger». Rapport Mai 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Lokal veileder mot vold i nære relasjoner  

 

Saksbehandler:  Karianne Berg Arkiv: F74  

Arkivsaksnr.: 16/3102    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016 

4/16 Ungdomsrådet 07.06.2016 

21/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016 

4/16 Inkluderings- og integreringsråd 13.06.2016 

139/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til lokal «Veileder – Vold i nære relasjoner» vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Initiativet til den lokale veilederen Vold i nære relasjoner kommer fra Politiråd i 2015, der det 

ble vedtatt å utarbeide en lokal handlingsplan/veileder.  

Bakgrunnen er at politiet ser en økning i antall saker på dette feltet.  Riksadvokaten og ulike 

statsråder varslet større fokus på vold mot barn i 2015. Politiet vil derfor intensivere arbeidet 

med familievoldssaker i tiden framover.  

 

Beskrivelse av saken 

Målet med veilederen er å øke kunnskapen og samhandlingen mellom de ulike tjenesteyterne 

i kommunen og det øvrige hjelpeapparatet for å bli bedre på forebygging av, og ikke minst på 

samhandling ovenfor de som opplever Vold i nære relasjoner.  

Veilederen har sitt hovedfokus på vold der barn er en del av bildet, -  enten som direkte 

voldsutsatt eller som vitne til vold.  

 

Alle barn skal oppleve gode og trygge oppvekstsvilkår. De skal kunne føle seg trygge i sitt 

nærmiljø, i barnehagen og på skolen. Ringerike kommune har nulltoleranse mot vold, og dette 

innebærer at alle ansatte skal så langt det står i deres makt, gjøre sitt for å forhindre at barn og 

unge utsettes for vold. 

 

Offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at innbyggerne ivaretas og kan leve i et 

samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. Mistanke om vold og overgrep mot barn og 

unge oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og familier.  

 

Barnevernet og politiet har en spesiell rolle i forhold til slike saker. Når det oppstår mistanke 

om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal 

barnevernstjenesten kobles inn og styre den videre håndtering. Barnevernet bringer saken 



  Sak 139/16 

 

 Side 45 av 125   

 

videre til politiet for eventuell etterforskning. Det er viktig med klar og tydelig saksgang i 

slike saker, - helt fra oppdagelsesfasen og til saken ligger hos politi og barnevern. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra ulike enheter i kommunen. Den har jobbet frem 

en veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i nære 

relasjoner og et forslag til handlingsplan på feltet. 

 

Den er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende 

tilbud, roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over 

samhandlingsarenaer. Det er viktig å synliggjøre hvilket ansvar som ilegges den enkelte 

instans og at rutiner er klare og tydelige for alle. Med bakgrunn i regjeringens 

handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og kartlegging av Ringerike kommunes 

utfordringer, er det videre utarbeidet en konkret handlingsplan mot vold i nære relasjoner for 

Ringerike kommune. Handlingsplanen skal forplikte alle kommunalområdene og politikerne 

til å satse og bidra på dette området. Det vil være naturlig å se veilederen og handlingsplanen 

i sammenheng, da noen av tiltakene i handlingsplanen vil ha bakgrunn i det som står 

beskrevet i veilederen. 

 

Uavhengig av hvor man jobber, skal det finnes rutiner på hvordan man handler, om det er 

mistanke om at noen utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. 

 

Det overordnede målet er å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for 

hvordan vi håndterer disse sakene. Offentlig ansatte er forpliktet til å gjøre det de kan for å 

forhindre at noen utsettes for vold eller trusler om vold. Ansatte har også et ansvar for 

hverandre som kollegaer ved å sikre ivaretagelse og sikkerhet i tjenesten. 

 

-- alle som lever med vold eller trusler om vold har rett til å få hjelp 

-- informasjon og oversikt over hjelpetilbudene skal være lett tilgjengelig for alle 

-- den utsatte har rett til et helhetlig og samordnet hjelpetilbud 

-- tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal forbygges 

-- fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid 

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan, boligsosial handlingsplan og planer innen psykisk 

helsearbeid vil være tilgrensede kommunale planer/ arbeidsområder. Eksempelvis vil en 

restriktiv ruspolitikk og et styrket tilbud til rusavhengige være viktig forebyggende arbeid for 

bekjempelse av vold og kriminalitet. Videre er tilpassede boliger en sentral faktor for at 

voldsutsatte skal kunne bryte ut av voldelige forhold og starte et nytt liv. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til at både politiet og kommunale tjenester har et felles fokus på å 

forebygge og håndtere Vold i nære relasjoner. Veilederen vil være nyttige hjelpemiddel for 

ansatte i ulike deler av kommunen til dette formålet. Rådmannen tilrår at veilederen vedtas. 

 

Vedlegg 

Veileder mot vold i nære relasjoner. Ringerike kommune, 2016. 
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 Ringerike kommune, 19.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Karianne Berg 

 



 

 

 

Ringerike kommune 

 

  Sak  140/16 

Side 47 av 125   

 

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med prosedyrer  

 

Saksbehandler:  Marianne Mortensen Arkiv: 233 A10 &88  

Arkivsaksnr.: 16/3192    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016 

140/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Retningslinjer og prosedyrer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager ved nyetablering, utvidelser, vesentlige endringer i vedtatte tiltak og 

overdragelse/salg av barnehager slik de fremkommer vedtas. 

 

Sammendrag 

Frem til 2011 hadde kommunen plikt til å gi tilskudd til ordinær drift til alle godkjente ikke-

kommunale barnehager. 

Fra og med 1. januar 2011 ble det gjort endringer i barnehageloven som følge av omleggingen 

til rammefinansieringen av barnehagesektoren. Dette gjelder barnehagelovens §§ 8 og 14 med 

tilhørende forskrift om likeverdig økonomisk behandling ved tildeling av offentlige midler. § 

14: 

Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i 

kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren ble 

rammefinansiert. 

Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 

barnehagesektoren er rammefinansiert. 

 

For barnehageplasser som etableres etter 01.01.2011 er det altså opp til kommunens skjønn å 

finansiere nye, ikke-kommunale barnehageplasser. 

Hensikten med denne saken er å legge frem hvilke retningslinjer som skal gjelde ved tildeling 

av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Plan for barnehageutbygging skal 

rulleres hvert 4. år.  

Bakgrunn 

Fra og med 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra 

kommunens to år gamle regnskap. Dette blir videreført i den nye finansieringsordningen, som 

trådte i kraft 1. januar 2016. Det betyr at det fremdeles er kommunens utgifter i egne 

kommunale barnehager to år før tilskudds året som er beregningsgrunnlaget for 

driftstilskuddet til de private barnehagene. For tilskudds året 2016 skal kommunen bruke 

kommuneregnskapet for 2014 i tilskuddsberegningen. Jfr. Ringerike kommunes praksis sak 

nr. 14/2898,  
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Beskrivelse av saken 

Kommunen stiller som vilkår for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager at alt 

godkjent leke- og oppholdsareal skal utnyttes, samt at den oppsatte framdriftsplan for tiltak 

som er medtatt i barnehageutbyggingsplanen følges. 

Retningslinjene for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager vil 

gjelde: 

 Nyetablering 

 Økning av antall barnehageplasser i eksisterende barnehager 

 Eierskifte 

 Overdragelse/salg av barnehager 

 Ved vesentlige endringer i vedtatte tiltak i plan for barnehageutbygging. Med 

økning/vesentlige endringer menes her en utvidelse med 9 barn under 3 år eller 18 

barn over 3 år eller mer. Mindre aktivitetsøkning vil bli regulert ved vedtatt 

telledatoene. 

 

Søknader om kommunalt tilskudd til nye plasser i forbindelse med nyetablering og utvidelse 

foreslås behandlet politisk to ganger årlig. Hoved utvalg Oppvekst og kultur har fullmakt til å 

vedta å gi kommunalt vedtak etter Kommunestyrets delegering av avgjørelsesmyndighet i 

Ringerike kommune (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013). Kommunestyrets 

avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende områder når det gjelder 

prinsipielle avgjørelser i:  
Pkt. 7 Lov om barnehager 17. juni 2005 nr. 64. 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert rådmannen. 

 
Kommunestyre vedtok i sak 13/2956-13 Barnehageplan i Ringerike kommune. I planen ble 

det skissert at Rådmannen vurderer det å kunne tilby tilstrekkelig barnehageplasser som en av 

forutsetningene for å kunne utvikle kommunen til et attraktivt boområde, både for allerede 

bosatte i kommunen og for å oppnå ønsket tilflytting. Ny barnehageplan utarbeides som en 

oppfølging av barnehage-, skolebehovsanalysen.   

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-

kommunale barnehager med prosedyrer vedtas.  

 

 

Vedlegg 

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager med prosedyrer 

Ringerike kommune. 

  

 

Ringerike kommune, 24.05.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Hovedutvalget - endring av navn  

 

Saksbehandler:  Asle Aker Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/3395    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

141/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning endrer navn til Hovedutvalget for 

Samfunn. 

2. Som kortform brukes HS. 

 

Beskrivelse av saken 

Over tid har begrepet «tekniske enheter» som samlebetegnelse på enhetene innenfor de 

tekniske fagområdene i kommunen gått ut av bruk. For å fokusere på det brede 

virksomhetsområdet disse enhetene representerer overfor kommunens innbyggere ble 

samlebegrepet «Samfunn» innført som betegnelse innenfor kommunens administrative 

struktur i 2014.  

 

Det politiske utvalget som er delegert myndighet innenfor disse saksområdene har de 3 siste 

valgperioder hatt betegnelsen «Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning». 

 

Rådmannens vurdering 

Betegnelsen «Samfunn» oppleves dekkende for virksomheten innen den tidligere Teknisk 

sektor i den kommunale begrepsverden. Alle enheter i denne fagkretsen leverer tjenester som 

bygger opp under intern kommunal tjenesteyting, infrastruktur og publikumstjenester i hele 

Ringerikssamfunnet. 

 

Samfunn består i dag av; Brann og redningstjenesten, Miljø og arealforvaltning, Teknisk 

forvaltning, Teknisk drift og Utbygging. 

Rådmannen anbefaler at det navnet på det politiske organ med myndighet innen saksområdet 

gis navn som gjenspeiler hele saksområdet og er en gjennomgående betegnelse i administrativ 

og politisk organisering. 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Gunn Edvardsen 

saksbehandler:  

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Plansamarbeid i Ringeriksregionen  

 

Saksbehandler:  Hilde Brørby Filvelsdal Arkiv: 130 &10  

Arkivsaksnr.: 16/3051    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

142/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak:  

 

 Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen for plansamarbeid i 

Ringeriksregionen. 

 

 Kommunestyret ber rådmannen etablere dette samarbeidet så snart som mulig, 

rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale med partene. 

 

 Økte kostnader innarbeides i fremtidige budsjetter. 

 

Plansamarbeid Ringeriksregionen 

 
Bakgrunn for saken 

Rådet for Ringeriksregionen har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune tatt initiativ til å 

etablere et plansamarbeid for regionen. 

 

Rådet for Ringeriksregionen vedtok den 09.11.15: 

1) Rådet for Ringeriksregionen imøteser forslag til en forpliktende regionutviklingsavtale 

mellom staten, kommunene og andre samarbeidsparter slik transportetatene har tatt til orde 

for.  

2) Rådmennene anmodes om å utrede et samarbeid om plan- og utviklingsoppgavene som 

følger av de nye samferdselsprosjektene i regionen, og som en naturlig del av 

utviklingsavtalen jfr. pkt. 1.  

a) Rådmennene iverksetter kartlegging av hvilke behov som vil oppstå for planarbeid og 

interaksjoner mellom Statens vegvesen/Jernbaneverket og kommunene, i første omgang i 

forbindelse med Ringeriksbanen og E16. Kartleggingen må også vise når behovene oppstår 

og hvilket volum som kan anslås på arbeidet i de ulike fasene.  

b) Det må også avklares med andre samarbeidspartnere, herunder Bærum kommune og 

fylkeskommunene, hvordan vi på en god måte kan samarbeide om planleggingen framover.  

c) Hole og Ringerike tar hovedansvar for kartleggingsarbeidet i samråd med Jevnaker.  

  

De tre kommunene og fylkeskommunen har i samarbeid/ fellesskap vurdert/ utredet et 

plankontor/ plansamarbeid for å få frem: 

 Målsettinger 
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 Oppgaver som skal løses  

 Organisering og styringsstruktur 

 Kompetanse 

 Kapasitet 

 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Gro Ryghseter Solberg Buskerud fylkeskommune (leder) 

Hilde Fivelsdal, Rådet for Ringeriksregionen (sekretær) 

Hilde Reine, Buskerud fylkeskommune 

Gunn Edvardsen, Ringerike kommune 

Grethe Tollefsen, Ringerike kommune 

Hans Tollef Solberg, Jevnaker kommune 

Heming Herdlevær, Hole kommune 

John-Morten Landrø, Hole kommune 

 

Utfordringer og muligheter for Ringeriksregionen 

Ringeriksregionen står foran en spennende og krevende tiårsperiode med flere store 

samferdselsutbygginger som forventes å gi positive ringvirkninger for regionen. Ny 

Ringeriksbane og E16. I den forbindelse blir det viktig å legge godt til rette for 

samfunnsutviklingen gjennom helhetlige og godt koordinerte planer. 

 

I 2011 fattet alle kommunene i Ringeriksregionen vedtak om å etablere en Ringerikspakke der 

fremtidige transportløsninger og finansiering ses i sammenheng. Med bakgrunn i dette er det 

utarbeidet KVU og KS1. Det blir viktig å videreføre arbeidet med bypakke/byutviklingsavtale 

og sørge for godt samarbeid og god koordinering av plan- og utviklingsoppgavene. 

 

I Samferdselsdepartementets oppdragsbrev til Jernbaneverket og Statens vegvesen 30. august 

i år, heter det:  

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av 

prosjektene blir best mulig.  

 

Transportetatene foreslår at det inngås en «regionutviklingsavtale» mellom staten, 

kommunene, fylkeskommunene og andre relevante aktører for å sikre et godt samarbeid om å 

ta ut effektene av ny infrastruktur i form av en balansert og god by- og tettstedsutvikling, økt 

befolkning og næringsutvikling. 

 

Mål for plansamarbeidet 

 
Plansamarbeidet skal: 

 legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen 

 utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt 

rustet til ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som 

legger grunnlaget for en bypakke og bymiljøavtale. 

 styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i 

kommunene bedre, og få til en sømløs jobbing mellom partene. 

 samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen.  
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Oppgaver i plansamarbeidet 

 

Følgende oppgaver legges til plansamarbeidet: 

• Regional plan for Ringeriksregionen 

• Kommuneplaner og kommunedelplaner for tettsteder 

• Reguleringsplaner som utløses av Ringeriksbanen og ny E16 

• Samarbeid og grensesnitt til statlig planlegging av Ringeriksbanene og ny E16 

• Bypakke/ bymiljøavtale 

• Utviklingsavtale med staten 

 

Regional plan for Ringeriksregionen 

Det anbefales at det utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen hvor målet er 

samordning på tvers av kommunegrenser for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring, 

arealbruk og transportutvikling. De kommunale planene, spesielt for by og tettsteder, 

samordnes med dette arbeidet. En slik regional plan er en forutsetning for bymiljøavtale eller 

utviklingsavtale med staten.  

 

 

Kommuneplaner og kommunedelplaner 

Kommunene er på forskjellige stadier hva angår rullering av arealdelen til kommuneplanene.  

 

Ringerike kommune er i prosess med kommuneplanens arealdel. Jevnaker har vedtatt sin 

arealdel i 2016. Hole forventer at de vil gjøre en fullstendig rullering av arealdelen i 

innværende valgperiode. Hole og Jevnaker kommuner er godt i gang med arbeidet med 

kommunedelplaner/områdereguleringer av sine sentrumsområder. 

 

For Hønefoss sentrum er det en rekke utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir 

svært viktige. Det er stort behov for å få en rask planavklaring i sentrum om hvordan byens 

funksjoner skal spille godt sammen både når det gjelder bolig, næring og 

samferdselsinfrastruktur slik som traseer for kollektivtransport, sykkelveger og bilveg. Det er 

nødvendig med en helhetlig plan etter plan- og bygningsloven som grunnlag for utarbeidelse 

av reguleringsplaner og bygging av infrastrukturtiltak. Parallelloppdraget for 

sentrumsutvikling vil være et godt innspill inn i en områderegulering av Hønefoss sentrum. 

Effektive planprosesser er en viktig forutsetning og fylkeskommunen anbefaler at det 

igangsettes områderegulering av Hønefoss sentrum uten å gå veien om et områdeprogram. 

Planene for E16 og Ringeriksbanen vil gjøre store arealinngrep og vil medføre omlegging og 

tilpassing av og til annen infrastruktur og arealbruk. Det er derfor nødvendig med en god og 

samordnet koordinering mellom fylkeskommunen, kommunene og staten for de ulike planene 

 

Reguleringsplaner som utløses av Ringeriksbanen og ny E16 

I kommunene er det registrert et planbehov på størrelsesorden 41 reguleringsplaner med 

bakgrunn i ny Ringeriksbane og E16. Dette er planer som både vil være en del av den statlige 

planleggingen, fylkeskommunale og kommunale planer. 

 
 
Samarbeid og grensesnitt til Ringeriksbanen og ny E16 
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Jernbaneverket og Statens vegvesen etablerer et felles prosjekt for statlig regulering av ny 

E16 og Ringeriksbanen. Fellesprosjektet er opptatt av god dialog og samarbeid med 

kommunene og fylkeskommunen underveis i planarbeidet. 

 

Plansamarbeidet skal bidra til en tett dialog mellom prosjektet E16/Ringeriksbanen og 

kommunene og fylkeskommunen. Plansamarbeidet vil legge til rette for effektive og godt 

koordinerte planprosesser på tilgrensende planer.  

 

Bypakke - Ringerikspakka 

Det er vedtatt å etablere en Bypakke/ Ringerikspakke. Som grunnlag er det utarbeidet KVU 

og KS1 for Hønefoss. Det avventes en regjeringsbeslutning. En bypakke som inneholder 

viktige tiltak og finansiering blant annet med bompenger vil være nødvendig for å løse 

transportutfordringene i Ringeriksregionen.  

 

Staten har gitt signaler som åpner opp mulighet for at flere enn landets ni største byer kan få 

bymiljøavtale med staten. En slik avtale går ut på at staten dekker 50% av en del 

infrastrukturtiltak i et byområde. Dette kommer i tillegg til en bypakke der det forutsettes 

delvis bompengefinansiering. Det stilles krav om regional eller interkommunal areal- og 

transportplan for inngåelse av bymiljøavtale.  

 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale planen for 

Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som 

videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i Ringeriksregionen vil det bli 

nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet, tilrettelegge infrastruktur for buss, bygge et gang- og 

sykkelvegnett osv. Disse tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over 

fylkeskommunalt og kommunale budsjett.  

 

 

Utviklingsavtale med staten 

I Meld. St. 22 om regionreformen åpnes det videre for at byutviklingsavtaler kan brukes for å 

sikre mer forpliktende oppfølging av regional planer på andre samfunnsområder enn 

samferdselstiltak. En slik utviklingsavtale vil være viktig for regionen i et større 

samfunnsperspektiv. 

 

Plansamarbeidet må ha tett dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementets videre 

arbeidet for å konkretisere ut slik utviklingsavtale. 

 

Tidsperspektivet 

Tabellen nedenfor viser hvilke oppgaver som skal løses på plankontoret, og når de ulike 

oppgavene er tenkt gjennomført. Fullstendig skjema for hele perioden 2019-2024 følger 

vedlagt. Det er lagt til grunn at hver planoppgave planlegges med egne prosesser i henhold til 

plan- og bygningsloven. Det innebærer blant annet at Regional plan for Ringeriksregionen og 

bypakke gjennomføres som et prosjekt med styringsgruppe, referansegrupper osv. 
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Oppgave Ansvar Ressurser Plankontoret

Regional ATP mål, strategier, prinsipper og kart i sentra, tiltak, bypakke BFK/Kom  2 / 1 Ja

Kommuneplan Hole vurdere tatt inn på sikt HK

Kommuneplan Ringerike arealdel RK 1 Ja

Kommuneplan Jevnaker vurderes tatt inn på sikt JK

Hønefoss paralelloppdrag, Områdeprogram RK

Områderegulering Hønefoss RK 1 Ja

Arealplaner Hole sentra Kommunedelplaner HK Ja

Kommuneplanens arealdel for Jevnaker JK Ja

Detaljregulering av sentra Hole Sundvollen/Vik HK 1 Ja

Detaljreguleringsplaner infrastrukturtiltak Hønefoss sentrum RK/BFK Ja

Dialog/innspill /samarbeid med E16, Ringerikspakka RK/HK/BFK 0,5/0,5/0,5 Ja

Div.regplaner knyttet til E16/Ringeriksbanen 41 planer RK/HK/BFK 0,5/0,5/1 Ja

Potensiale for ulike mulighetsstudier

E16/Ringeriksbanen Staten

2016 2017

 
 Merverdi av plansamarbeidet 

Plansamarbeidet er vurdert til å gi noen fortrinn: 

 Ny måte for samarbeid om samfunns- og arealplanleggingen mellom lokalt og 

regionalt nivå 

 Bedre samordning mellom areal- og transportplanleggingen ved at det er samtidighet 

mellom plannivåene (effektivitet av samtidighet, utnyttelse av ressurser/ kompetanse 

osv.) 

 Mer effektiv deltakelse for statlige etater i både regional og kommunal planlegging 

 Medvirkning fra næringsliv og innbyggere/ allmenne interesser koordineres 

 Gir Ringeriksregionen et fortrinn når/ dersom staten åpner for bymiljøavtale eller 

utviklingsavtale 

 Bedre koordinert og strategisk samarbeid med fellesprosjektet for ny E16 og 

Ringeriksbanen 

 

Kapasitet 

Ressursbehovet er stipulert for oppgavene som starter i 2016 og 2017. Ressursbehov videre i 

perioden er ikke vurdert. Ressursbehovet vises i årsverk (årlig) pr. kommune og for 

fylkeskommunen. Det er behov for økt kapasitet i kommunene og fylkeskommunen for å 

utføre oppgavene i plansamarbeidet. Behovet er vurdert av den enkelte slik: 

 
Ringerike kommune:  5,5 årsverk 

Hole kommune:  2 årsverk 

Jevnaker kommune  0,5 årsverk 

Buskerud fylkeskommune: 1-2 årsverk 

 

Midler til konsulentutgifter vil komme i tillegg. 

 

Fylkeskommunen vil i perioder utvide kapasiteten med ressurser fra fagmiljøene fra 

utviklingsavdelingen og samferdselsavdelingen, samt fra Brakar. Statens vegvesen ivaretar 

fylkeskommunens planleggingsoppgaver for fylkesvei og vil delta gjennom sams 

vegadministrasjon. 



  Sak 142/16 

 

 Side 55 av 125   

 

 

 

Kompetanse 

 

Det er vurdert behov for følgende kompetanse: 

 
 

Kommune/BFK Ressursbehov 
årsverk 

Kompetanse 

Ringerike 5,5 1 kommuneplanlegger areal, 3,5 planfaglig 
samferdsel og byplan, 1 GIS/konstruktør 

Hole 2 Planfaglig erfaring fra samferdsel og 
stedsutvikling 

Jevnaker ? Planfaglig kompetanse stedsutvikling og 
samferdsel 

Buskerud fk. 1-2 Erfaren prosjektleder areal og transport  

Eventuell leder av 
felles plankontor 

 Personalleder med planfaglig bakgrunn 

 

Samarbeidsavtale 

Det inngås en forpliktende samarbeidsavtale mellom partene som regulerer partenes 

forpliktelser for de ulike planoppgavene, ressurser, roller og flyt av kompetanse/ ressurser 

mellom planoppgavene. 

 

Plansamarbeidet etableres for perioden 2016 til 2024, med en «midtveis» evaluering i 2018 

 

Organisering 

 

Partnerskap 

 

Det er flere måter å organisere et felles plankontor på. En viktig premiss er også at hver 

kommune og fylkeskommunen har ulike roller i et plansamarbeid.  

 

Nedenfor er det vist en tabell over de ulike rollene statlige, fylkeskommunale og kommunale 

etater har i plansaker. 

 
 
 

Etat Roller 

Statens vegvesen Ansvaret for riksveger, sektoransvar for bl.a sykkel og 

trafikksikkerhet, fagetat for fylkeskommunen på fylkesveg 

Jernbaneverket Ansvaret for jernbane 

Fylkeskommunene 

Buskerud og Oppland 

Vegeier for fylkesveger, ansvarlig for kollektivtransport, 

planmyndighet for regionale planer, høringsinstans for 
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kommunale og statlige planer, Veileder ovenfor kommunene i 

planspørsmål, Regional utviklingsaktør 

Kulturminnemyndighet, kompetanse/kunnskapsleverandør 

Kommunene Planmyndighet i sin kommune, eier av kommunal infrastruktur –

deriblant veger, ansvar for innbyggerne 

Samferdselsdepartementet Planmyndighet for Ringeriksbane og E16 

 

Arbeidsgruppa har vurdert ulike organisasjonsmodeller. 

Det har vært vurdert tradisjonelle modeller og modeller som opprettelse av interkommunalt 

plankontor.  

 

Arbeidsgruppa ønsker en innovativ organisering som gir merverdi sett opp mot en tradisjonell 

organisering. Det er viktig å opprette en dynamisk organisasjonsmodell blant annet fordi 

oppgavene vil endres over tid. Vi ser at vi kan oppnå dette gjennom et plansamarbeid i et 

partnerskap. Rådmannen er enig i dette. 

 

Anbefalt modell er skissert nedenfor. Oppgavene som er beskrevet tidligere i dette notatet 

gjennomføres gjennom plansamarbeid i en partnerskapsmodell.  

Partnerskapet består av både kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i fellesskap skal 

løse omtalte oppgaver. Personalansvar og fagansvar ligger i linjeorganisasjonen i 

fylkeskommunen og kommunene. En koordinator for plansamarbeidet skal sammen med 

linjeledelsen koordinere og tilrettelegge arbeidet i plansamarbeidet og bidra til å ivareta 

grensesnitt mellom planoppgavene som skal løses i plansamarbeidet og opp 

mot E16/Ringeriksbanen. 

I tillegg etableres det en koordineringsgruppe bestående av linjeledelsen i hver kommune og 

fylkeskommunen. 
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Arbeidsgruppens anbefaling er: 

 

Det anbefales at kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole og Buskerud fylkeskommune 

etablerer «Plansamarbeid Ringeriksregionen». Plansamarbeidets hensikt er å best samordne 

regionale og kommunale planer for at Ringeriksregionen oppnår en positiv samfunnsutvikling 

for befolkningen og næringslivet 

 

Rådmannens vurdering: 

 
  
Ringeriksregionen står foran en ekstrem plansituasjon de neste årene. Slik rådmannen ser det, 

er det ikke mulig å løse dette innenfor eksiterende rammer eller organisering. Rådmannen 

mener den foreslåtte løsningen fra arbeidsgruppen er en god løsning som vil legge til rette for 

en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen. Det er viktig å utarbeide felles 

strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt rustet til ny E16 og 

Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som legger grunnlaget for en 

bypakke og bymiljøavtale. Et plansamarbeid/ felles plankontor i mellom partene vil styrke, 

koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i kommunene bedre, og 

bidra til sømløs jobbing mellom partene. 

Det er også stort behov for samordnet oppfølging av fellesprosjektet for E16 og 

Ringeriksbanen. Rådmannen mener plansamarbeidet vil dekke disse behovene. 

 

Den skisserte løsningen er en ny måte å samarbeide om samfunns- og arealplanleggingen 

mellom lokalt og regionalt nivå. Plansamarbeidet vil gi bedre samordning ved at det er 

samtidighet mellom plannivåene (effektivitet av samtidighet, utnyttelse av ressurser/ 

kompetanse osv.) 

Rådmannen har tro på at et slikt plansamarbeid som skissert bidrar til større samordning enn 

uten et slikt plansamarbeid.  

Rådmannen ser behov for å øke planleggingskapasiteten for å løse de fremtidige 

planoppgavene. Dette vil medføre økte kostnader. Plansamarbeidet vil bidra til større 

effektivitet, og således være kostnadsbesparende for kommunen totalt sett. Ved å samarbeide 

blir kostnadene lavere enn om kommunene og fylkeskommunen jobber hver for seg. 

 
Det planlegges for en etablering tidlig høsten 2016 med evaluering i løpet av 2018. Det 

forutsettes at plansamarbeidet lokaliseres til Hønefoss. Koordinator for plansamarbeidet 

ansettes av partene i fellesskap.  

 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune etablerer « Plansamarbeid Ringeriksregionen» 

sammen med Jevnaker, Hole og Buskerud fylkeskommune.  

 

Plansamarbeidet skal: 

 legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen 

 utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt 

rustet til ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som 

legger grunnlaget for en bypakke og bymiljøavtale. 

 styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i 

kommunene bedre, og få til en sømløs jobbing mellom partene. 

 samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen. 
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 Ringerike kommune, 23.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

saksbehandler:  

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Storgata 21, - et forbildeprosjekt for energiriktig oppgradering av eldre eneboliger, - 

forprosjekt  

 

Saksbehandler:  Sveinung Homme Arkiv: S00  

Arkivsaksnr.: 16/3527    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

143/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes om å inngå en intensjonsavtale med HOME Ringerike og 

Energikanalen AS om en mulig helhetlig oppgradering av Storgata 21. 

2. Det gjennomføres et forprosjekt for å etablere nødvendig beslutningsgrunnlag for 

endelig oppdrag, herunder beskrivelse av bygningenes tilstand (hovedbygning med 

tilstøtende arealer) samt kostnadsramme for ønskede tiltak. 

 

Innledning / bakgrunn 

Denne saken gjelder Storgata 21 i Hønefoss g.nr. 318 br.nr. 86, 87 og 88 som i dag benyttes 

av «Regnbuen», et dagsenter for mennesker m/psykiske lidelser. På reguleringsplan vedtatt i 

Ringerike kommunestyre 27.6.1996 framstår bygningsmassen som «Bevaringsverdig 

bygningsareal» og tomta som «parkareal».  

Eiendommen ble gitt som en testamentarisk gave til Ringerike kommune i 1925 mot at denne 

skulle benyttes som prestebolig for sognepresten i Hønefoss så lenge som statskirkeembetet 

eksisterte. Ringerike kommune påtok seg vedlikeholdsansvaret for bygningsmasse og 

hageanlegg. 

På grunn av boligens tilstand, og behov for å benytte eiendommen til annen kommunal 

virksomhet, stilte kommunen, i samråd med Thunsberg bispedømme annen bolig for prest til 

disposisjon i Owrensgate 31.  

1.1.2015 opphørte kommunens plikt til å holde tjenestebolig for prest, samtidig som boplikten 

for prester også opphørte. Det prosjektet som nå initieres, antas derfor ikke å komme i 

konflikt med tidligere testament. Ringerike kommune vil ta nødvendig initiativ for sanering 

av eventuelle heftelser som hindrer en rasjonell bruk av eiendommen i fortsettelsen. 

 

Beskrivelse av saken 

Storgata 21 er en flott to etasjes bygning fra tidlig 1900-tallet med garasjeanlegg, verksted 

m/loft. Etter at rundkjøringen i Hauglikrysset ble etablert, ligger eiendommen svært sentralt 

og vil være en del av «inngangsporten» til Hønefoss by. I tilknytning til eiendommen er det 

også et attraktivt hageanlegg med strandlinje til Storelva. 
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Det antas å være ca. 9000 boliger i Ringeriksregionen som er bygget før 1985 (første 

nasjonale plan-/bygningslov). Mange av disse har store oppussingsbehov, med de utfordringer 

dette skaper for eierne når det gjelder ønske om modernisering, komfortøkning, reduserte 

utslipp samt energiomlegging og –effektivisering.  

Eiernes utfordringer speiles først og fremst i manglende samarbeid og koordinering mellom 

de ulike fagene samt kompetanse, både egenkompetanse men også innen næringsliv og hos 

offentlige aktører. Flere aktører forsøker å gjøre noe med dette: 

 

COHERENO (Collaboration for Housing Nearly Zero-Energy Renovation) er et 

internasjonalt prosjekt for å styrke samarbeidet mellom tilbydere av tjenester relatert til 

renovering av eneboliger til et «nesten null energi nivå». Ved å bistå markedsaktører som vil 

sette i gang med tverrfaglig og målrettet samarbeid for å utvikle slike renoveringstjenester, vil 

man søke å bringe fram et bærekraftig volum på slike tjenester i Norge. Prosjektet har en 

norsk styringsgruppe der følgende aktører er representert: 

 Lavenergiprogrammet 

 Byggmesterforbundet 

 Huseiernes Landsforbund 

 Mesterhus 

 BGM Arkitekter 

 ROJO Arkitekter 

 BoligEnøk 

 Husbanken 

 Enova 

 Innovasjon Norge 

 

Energikanalen arbeider aktivt opp mot lokale myndigheter og regionalt næringsliv for å 

fremme fremtidsrettede og fornuftige tiltak når det gjelder energiomlegging og –

effektivisering. Ringerike kommune har inngått en samarbeidsavtale med Energikanalen for å 

legge til rette for energieffektivisering i private bygg og boliger. Kommunens 

innbyggere/boligeiere har her tilgang til gratis energirådgivningstjeneste for slik 

tilrettelegging. 

I tråd med Ringerike kommunes målsetninger er det inngått et samarbeid med Energikanalen 

AS om etablering av en unik webtjeneste (http://www.energikanalen.no) for energiomlegging 

og energieffektivisering i private boliger. Tjenesten er gratis og basert på en uavhengig og 

likebehandlende presentasjon av offentlig informasjon, bransjeråd samt tilgjengelige 

leverandører av produkter og tjenester i Ringeriksregionen. 

Energikanalen har, gjennom det norske COHERENO-prosjektet, etablert en regional gruppe 

som ønsker å ta en ledende posisjon innen helhetlig oppgradering av boliger. Prosjektet har 

vært delfinansiert av Innovasjon Norge med midler i Bedriftsnettverk. Gruppa 

HOME Ringerike (Helhetlig Oppgradering Med Energibesparelse) består av G. Sætheren AS, 

Hagelsteen VVS AS, Jevnaker Elektro AS og RingBolig Hønefoss AS. Energikanalen anser 

tiltaket som et viktig ledd i den kompetanseutvikling Ringeriksregionen vil ha behov for med 

hensyn til forventet tilflytting. 

Energikanalen AS er uavhengig koordinator for gruppa, og ligger an til å motta 

Kompetansetilskudd fra Husbanken for å benytte et forbildeprosjekt som visningshus for 

løsninger knyttet til energi og miljø, byggeskikk og universell utforming. 
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Gruppens hovedmålsetting er økt kvalitet på gjennomføringen av oppgraderingsprosjekter. 

Dette skal skje gjennom forbedrede forretningsmodeller, styrking av tverrfaglig forståelse og 

koordinering, øke det samlede kompetansenivået på bærekraftige tiltak og løsninger, samt tett 

kundeinvolvering for å avdekke boligeiers reelle behov og muligheter. 

Energikanalen AS har henvendt seg til Ringerike kommune med forespørsel om muligheter 

for sammen med nevnte aktører å renovere et gammelt hus med framtidsrettede 

energiløsninger. Hensikten er å benytte huset som et forbildeprosjekt for helhetlig 

oppgradering, samt benytte boligen som «visningshus". På denne måten ønsker man å 

markedsføre informasjon og kunnskap, stimulere til grønn næringsutvikling, vise de gode 

løsninger og riktige beslutninger, belyse økonomiske forhold og presentere aktuelle 

leverandører og utøvere. Et visningsobjekt vil også lette arbeidet med å utvikle tverrfaglig 

arbeidsmetodikk med kundeinvolvering, samt å utvikle tydelige markedskonsept som kan 

kommuniseres i markedet. 

I denne anledning er Storgata 21 et aktuelt objekt. Dersom huset i etterkant skal benyttes som 

visningshus, vil det kunne bli behov for å koordinere disse aktivitetene noe opp mot 

kommunens eget bruk, eventuelt utleie, - men ikke i slik grad at dette bør være problematisk. 

Hovedsakelig vil 2. etasje over garasjen trolig kunne benyttes som «showroom». 

Gruppa HOME Ringerike vil sommeren 2016 søke hovedprosjekt under Bedriftsnettverk, 

eventuelt OFU-prosjekt med Ringerike kommune, i Innovasjon Norge. For kvalifisering til 

midler i Bedriftsnettverk er det en forutsetning med 1-2 forbildeprosjekter. Med bakgrunn i 

dette tilbyr gruppa HOME Ringerike å gjennomføre en helhetlig oppgradering av Storgata 21 

uten fortjeneste, mot at boligen kan benyttes som visningshus. 

Med Nye Hønefoss videregående skole er det skapt spennende muligheter for bedriftsnettverk 

og kompetanseutveksling mellom utdanning, offentlige aktører og privat næringsliv. 

Framtidsrettede energiløsninger krever ny kompetanse og retninger innen utdanning, som 

igjen skal sikre næringslivets behov. 

Buskerud fylkeskommune har finansiert et forprosjekt, der målet er å avklare interesse og 

behov for en felles arena; «Vårt kompetansesenter for fremtidsrettede energiløsninger». 

Energikanalen er prosjektleder i dette forprosjektet, og har dialog med skolen om en mulig 

knytning mellom disse prosjektene, hvilket kan innebære at Hønefoss videregående skole 

også kan bli prosjektdeltaker i oppgraderingsprosjektet av Storgata 21. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har et mål om å være en grønn region. I henhold til vedtatt klimaplan 

skal Ringerike være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og 

reduksjon av klimagassutslipp, slik at vårt lokalsamfunn ikke belaster mer enn at det er 

bærekraftig globalt. I energi- og klimaplanen for Ringerike kommune er det blant annet 

definert følgende hovedmål:  

Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å bidra til økt 

kunnskap om energi og klima i Ringerike. 

Rådmannen er positiv til denne forespørselen. Dette både fordi prosjektet gir kommunen en 

profileringsmulighet relatert til de «grønne» visjonene, samtidig som det styrker det 

engasjement som er utvist i forhold til kompetanseutvikling og næringsutvikling. Prosjektet 

vil sannsynligvis vekke oppmerksomhet ut over Ringeriksregionens grenser, og bekrefte at 

Ringerike kommune tar et medansvar for både brukergruppa og en bærekraftig boligutvikling. 



  Sak 143/16 

 

 Side 62 av 125   

 

Et visningshus vil være en flott involvering av befolkningen for unik tilnærming og hjelp til 

oppstart av private tiltaksprosjekter. Likeens vil det stimulere kompetanseutvikling/utveksling 

mellom alle berørte parter, inklusivt formidling av løsninger og virkemidler fra bransjer og 

offentlige aktører (Sintef, Husbanken, Enova mv). 

Storgata 21 trenger renovering, og på grunn av eiendommens beliggenhet må kommunen 

prioritere dette. Deltakelse i et slikt prosjekt vil gi kommunen svært rimelige 

renoveringskostnader gjennom materiell levert uten påslag for fortjeneste og lav prising av 

arbeidet (sannsynlig en del gratisleveranser på materiell/utstyr), økonomiske tilskudd (Enova, 

stiftelser o.l.) og reduserte framtidige driftskostnader. Dette vil sikre ivaretakelse og høyning 

av en flott og verneverdig bygning, strategisk plassert ved «porten til sentrum». 

Kommunen vil også bli tilført kompetanse, og få et langt bedre beslutningsgrunnlag 

(vedlikehold og driftsutgifter kontra investering og besparelser) for øvrige kommunale 

boliger. 

Dersom vi oppretter et forprosjekt, med en intensjonsavtale for helhetlig oppgradering av 

Storgata 21, vil vi sammen kunne definere behov og kostnader nærmere. Et slikt prosjekt vil 

ikke komme inn under «Forskrift om offentlige anskaffelser» j.fr. §1-3 pkt. 2:  

«Forskriften får ikke anvendelse på forsknings- og utviklingstjenester, når oppdragsgiver ikke 

fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans 

virksomhet». 

Etter at prestens boplikt ble opphevet i 2015 har nåværende prestebolig i Owrensgate 31 stått 

ubebodd. Fagmiljøet har bekreftet at det godt lar seg gjøre å etablere tilbudet «Regnbuen» i 

disse lokalene. 

 

Vedlegg 

 Forslag til intensjonsavtale. 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Kommunal planstrategi 2016-2020  

 

Saksbehandler:  Grethe Tollefsen Arkiv: 144 &37  

Arkivsaksnr.: 15/9001    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

144/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til Kommunal planstrategi 2016-2020, datert 07.06.2016, gjøres offentlig kjent fram 

til behandling i kommunestyret 1. september 2016. 

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Kommunen har nå innhentet synspunkter 

fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner. Planstrategien er oppdatert i forhold til 

viktige synspunkter som kom inn. I følge lovverket må forslag til vedtak i kommunestyret 

gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Formål 

I starten av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal 

prioritere i kommende 4-årsperiode for å møte kommunens behov. 

 

Innhold 

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i 

fireårsperioden. Herunder skal det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal 

revideres. Tidligere var det krav om rullering av kommuneplanen hvert fjerde år, men nå skal 

kommunen kun vurdere om det er behov for revidering. 

 

Planstrategien bør drøfte strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Altså er dette en strategi som omfatter 

hele kommunens virksomhet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.2015. Forventningene skal legges til grunn for kommunens arbeid med 

planstrategier og annet planarbeid. Forventningene har tre hovedkapitler: 

I. Gode og effektive planprosesser 

II. Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 
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III. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 

Juridiske forhold  

Planstrategien er ikke en plan, og har ikke de samme prosesskravene som planer etter plan- og 

bygningsloven. Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for 

kommunens prioritering av planoppgaver. Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av 

perioden etter behov. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen og kan fravikes 

hvis det er gode grunner for det. Kommunen kan også når som helst sette i gang nytt 

planarbeid ut over planstrategien. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den ordinære 

planprosessen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2013. 

 

Økonomiske forhold 

Det er budsjett og handlingsplan (handlingsprogram) som omhandler kommunens 

økonomiske forhold.   

 

Behov for informasjon og høringer 

Etter formannskapets vedtak 16.02.2016 har rådmannen gjort følgende: 

 Oversendt brev til statlige og regionale organer, samt nabokommuner for å innhente 

synspunkter jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Frist for innspill er satt til 23.03.2016. 

 Informasjon om arbeidet med planstrategi er lagt ut på kommunens nettside, i tillegg 

til annonsering i lørdagsannonsen i Ringerikes blad 27.02.2016. 

 Temamøte ble avholdt som en del av formannskapets møte 15.03.2016 sammen med 

oppdatering av status, dette ble tatt til orientering. Følgende innspill følger saken: 

 

Runar Johansen p.v.a. Ap, H, Krf og V: 

«Kommunen står ovenfor store utfordringer i årene fremover og mange planer er 

under arbeid. Vi ser derfor behovet for oppfølging av kommunens samfunnsdel i 

planperioden. Dette for at samfunnsdelen er ajour med ønsket og nødvendig 

utvikling.» 

 

Inger Kammerud: 

«I sammenheng med arbeidet med arealdelen er det viktig å revidere/fornye 

temaplanene som omhandler grønnstrukturen og sykkelplanen.» 

 

 

 Formannskapet er orientert om innspill fra statlige og regionale myndigheter og 

tilbakemelding fra nabokommuner. 

 Saken ble tatt opp i regionalt planforum 08.03.2016. På møtet var fylkeskommunen, 

fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunen representert. 

 Saken ble behandlet i de tre hovedutvalgene i marsmøtene:  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

1. Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 tas til orientering.  

2. Regionalt plankontor må på plass snarest og tas med i planleggingen. 

3. En evt. kommunereform (sammenslåing av flere kommuner) må hensyntas i 

planstrategi dokumentet. 
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De to andre utvalgene tok forslag til planstrategi enstemmig til orientering 

 

Alternative løsninger 

Dersom formannskapet har innspill til forslag til planstrategi, kan dette fremmes som egne 

vedtakspunkt og gjøres offentlig sammen med forslag til planstrategi. 

 

Rådmannens vurdering 

Behov for prioritering 

Noe av selve hensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid 

målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. I regionalt planforum fikk også kommunen 

råd om å bruke planstrategien til å gjøre en streng prioritering. Rådmannen støtter dette, og 

mener at det i perioden framover vil være avgjørende for Ringerike å avgrense og prioritere 

de viktigste planoppgavene. 

 

I innspillene til planstrategien har det kommet forslag om flere planoppgaver som ikke er 

foreslått prioritert i forslag til planstrategi. Rådmannen ønsker å avgrense arbeidsoppgavene 

slik at de viktigste planene prioriteres og gjennomføres raskt.  

Det er inntatt noen endringer i tråd med innspill fra myndigheter og nabokommuner. Og noen 

av innspillene har rådmannen sett på som råd i forhold til andre planarbeider. Rådmannens 

vurdering av innspill til planstrategiarbeidet framgår av vedlegg 1. 

 

Formannskapets innspill fra møtet 15.03.16 og HMA’s vedtak 07.03.2016 

Innspill fra formannskapet som skal følge saken og HMA’s vedtakspunkter er inntatt i selve 

planstrategien på følgende måte: 

Samfunnsdelen er vedtatt for perioden 2015 – 2030, og det foreslås en vurdering av mulig 

revidering i 2020. Kommuneplanens arealdel fra 2007 er under revisjon og vurdering av 

behov for ny revidering av arealdelen sees på i planstrategi for perioden 2021-2025. I samme 

planstrategi (2021-2025) kan det også vurderes revidering av samfunnsdelen igjen. 

Fornying av sykkelplanen er inntatt i planstrategien, men er også tatt tak i gjennom arbeid 

med sykkelbyen Hønefoss. Det samme gjelder grønnstruktur som også må sees i sammenheng 

med temaplan for bynære friluftsområder i pågående arbeid med arealdelen. 

Planlegging av regionalt plankontor er inntatt i planstrategien. 

 

Dersom det skjer endringer i kommunestrukturen underveis i perioden, vil det være naturlig å 

utarbeide en felles planstrategi for den nye kommunestrukturen. 

 

Behov for eventuelle endringer underveis i perioden 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i kommende periode. Dersom 

det underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som er angitt i planstrategien, 

kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke nødvendigvis være behov 

for en formell revidering av vedtatt planstrategi. 
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Vedlegg 

1. Oppsummering og vurdering av innspill, datert 07.06.2016. 

2. Ringerike kommune – kommunal planstrategi 2016-2020, datert 07.06.2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan Innspill til høring av 

planprogram 

 

Saksbehandler:  Lars Lindstøl Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 15/8928    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

145/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune ber SVV ta inn følgende tema i planprogrammet for utredning. 

 Konsekvenser for arealbeslag, atkomst og næringsutvikling for aktører på Eggemoen. 

Konsekvensene bør tas med i vurdering av samfunnsøkonomi. 

 Muligheter for bruk av eksisterende veg som erstattes av ny trasè. 

 

Planprogrammet bør gi føring om vurdering og beskrivelse av følgende tema: 

 Konsekvenser for bompengeløsning ved valg av ulike trasèer. 

 Konsekvenser og rettigheter for grunneiere med bolig som berøres av valgt trasè 

 Krav om byggegrenser mot ny veg for ulike arealformål. 

 

Kommunen anmoder SVV om snarest mulig å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. 

 

Sammendrag 

Statens vegvesen har startet opp kommunedelplan for E16 på strekningen mellom Nymoen og 

Eggemoen. Vegparsellen blir en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum og vil bidra til å 

komplettere en ytre ring 4 utenom Oslo mot Gardermoen.  

Vegen vil bli planlagt med en linjeføring som tilfredsstiller kravene for en senere utvidelse til 

firefelt. 

Dagens E16 fra Nymoen inn via Gummikrysset og tilbake mot Jevnaker gjennom 

Eggemobakkene anses lite gunstig både av hensyn til trafikksikkerhet, reisetid og forutsigbar 

framkommelighet. Det forventes at omleggingen av veien vil gi en langt sikrere veg og føre til 

avlastning av trafikken gjennom Hønefoss sentrum med ca 20% ved at 

gjennomgangstrafikken i større grad velger omkjøringsveien. Omlagt veg vil også være et 

alternativ for trafikk til og fra sørlige sentrumsområder ved kjøring mot Jevnaker. Oppstart på 

prosjektet er ikke fastsatt men fremdriftsplanen legger opp til vedtak av reguleringsplan i 

slutten av 2018. Det bør tilstrebes å avklare plansituasjonen innen dette da det muliggjør en 

videre fortsettelse av Eggemoen – Olum. 

Prosjektet kan få til dels store konsekvenser for næringsutvikling på Eggemoen, 

naturmangfold, landskap, friluftsliv og forbindelsen mellom Jevnaker og Hønefoss.   

 

Innledning / bakgrunn 
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Statens Vegvesen har som ledd i planleggingen av vegparsellen E16 Nymoen – Eggemoen 

lagt planprogram for prosjektet ut til høring og offentlig ettersyn.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og 

hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke korridoralternativ 

som skal utredes videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig for å gi et godt 

beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Ringerike kommune er høringspart i saken og vil etter bearbeiding av høringsutkastet få 

forslag til planprogram overlevert for fastsettelse. 

Planprogrammet fastsetter hvilke tema som skal utredes i saken og belyse konsekvensene. På 

grunn av prosjektet størrelse og betydning for regionen er det naturlig at uttalelse fra 

Ringerike kommune behandles politisk. 

Konklusjonene som planprogrammet fastsetter, blir innarbeidet i planbeskrivelsen som vil 

følge kommunedelplanforslaget i ordinær planprosess.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 

søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 

gateutforming. Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for 

evt. senere utbygging til 4-felt skal sikres.  

 

Illustrasjonene under viser tverrprofil (fig12) og tverrprofil med forbikjøringsfelt (fig 13) 
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Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen  

Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser  

 

SVV gjennomførte ideseminar på Sundvollen november 2015.  Hensikten med dette 

seminaret var å få frem forslag til mulige trasèer og avklare mulige utfordringer. Ideseminaret 

konkluderte med alternativene vist under. 

 

 
 

SVV har gjennomført en grovsiling av alternativene basert på en kost/nyttevurdering der 

kostnad og avlastningseffekt har hatt stor betydning. Etter grovsilingen har SVV valgt å gå 

videre med tre korridorer vist i illustrasjon under. 
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Forholdet til overordnede planer 

I gjeldende kommuneplan er korridorer mellom Eggemoen og Nymoen vist. Korridorene er 

angitt som ikke juridisk bindende. Viste korridorer har likevel vært nyttet av Vegvesen og 

kommune i vurdering av prosjekter for å sikre at mulighetene for en fremtidig gjennomføring 

av vegtraseen.  

 

Juridiske forhold  

Planlegging i denne fasen vil skje etter PBL §3.7 som medfører at SVV gis anledning til å 

utarbeide planforslag og sende disse på høring. Det vil ved fastsettelse av planprogrammet 

være naturlig å ta stilling til om videre planlegging også vil kunne skje etter §3.7. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er ikke tidligere politisk behandlet.  

 

Økonomiske forhold 

Vegutbygging av denne typen vil forutsette bompengefinansiering. Plassering av bom og 

takster for passering vil være gjenstand for vurdering av kommunen. 

Vegbom vil kunne påvirke dagens felles handels- og arbeidsmarked mellom Jevnaker og 

Hønefoss. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 SVV har gjennomført ide-seminar og åpent folkemøte i høringsperioden for planprogrammet. 

I punkt 8.1 går det fram at informasjonsmøter i den videre planprosessen planlegges. 

Planprogrammet fastsetter ikke tidspunkt for disse. Det er naturlig at tidspunkt vurderes i 

samråd med kommunen og i forhold til fremdrift i planarbeidet. 

Medvirkning vil også være sikret gjennom lovpålagte høringer av planforslaget. 
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Alternative løsninger 

Planprogrammet gir føringer for hva som skal utredes i planarbeidet. Det er i denne fasen god 

anledning for innspill dersom det er hensyn som ønskes belyst eller det er ønske om å 

signalisere politisk vilje til vekting av ulike temaer. Det er imidlertid en stor fordel å avgrense 

utredningsarbeidet til de nødvendige korridorene og temaene for å begrense arbeidet og sikre 

en forsvarlig fremdrift. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Friluftsliv. 

Bygging av ny veg vil kunne forringe opplevelseskvaliteten for tilliggende friluftsområder og 

avskjære atkomsten til bakenforliggende urørte områder. Det vil være naturlig at atkomst til 

friluftsområder nord for Eggemoen vurderes. Dette anses sikret gjennom planprogrammets 

punkt 6.2.2 

 

Bompengefinansiering.  

Selv om bompenger vil bli en separat sak som fremmes for vedtak i kommunen er det høyst 

sannsynlig at prosjektet vil forutsette bompenger. Valg av alternativ vil kunne innvirke på 

takst og mulighet for plassering av bom. Avhengig av løsning vil bom kunne påvirke den 

eksisterende situasjonen med felles handels og arbeidsmarked mellom Jevnaker og Hønefoss. 

Forskuttering av bompengesaken kan forventes å skape sterke reaksjoner og forsinkelser. 

Dersom forholdet ikke vurderes kan man imidlertid komme i en situasjon der man grunnet 

virkninger for andre forhold ender med en løsning som gir svært uønskede løsninger med 

tanke på takster og plassering av bom. Forholdet bør derfor omtales. 

 

Eksisterende vei. 

Eksisterende veitrase er lite omtalt i planprogrammet. Denne kan danne et lokalveisystem og 

forbindelse mellom Jevnaker og Hønefoss. Planprogrammet viser til at den kan bli viktig for 

sykkel og kollektivtrafikk. Bruken av eksisterende veg med prioritering av ulike 

trafikantgrupper og kartlegging av nødvendige fysiske tiltak for tilpasning til ønsket trafikk 

bør utredes og vurderes opp mot alternativer langs ny vei. 

 

Konsekvenser for bruken av Eggemoen. 

Planprogrammet har tatt inn bedring av transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv 

og regional utvikling som effektmål. Dette er i tråd med kommunens intensjoner om at 

Eggemoen skal utvikles videre og at infrastrukturen må tilrettelegge for eksisterende og nye 

virksomheter på en god måte. Det er imidlertid uklart hvordan dette effektmålet følges opp og 

hvordan det vurderes. Vurdering av konsekvenser for utvikling av næringsliv er ikke med i 

temaene som foreslås utredet og ser ikke ut til å være del av prissatte eller ikke prissatte 

konsekvenser. I silingen er det vurdert «tap av næringsareal» men det kommer ikke fram om 

det er differensiert på ulike arealer.  

Eggemoen-området er svært stort. Det er sannsynlig at valg av løsninger for påkobling, 

plassering av veglinja og løsning for sekundærvegnett vil ha langt større betydning for 

konsekvensene av de ulike trasèvalgene enn selve arealbeslaget. Utredningene må 

sannsynliggjøre at valgt trasè gir muligheter for løsninger som underbygger utviklingen av 

Eggemoen.  

Ringerike kommune har signalisert store forventninger til utvikling av området og dets 

potensiale til å skape arbeidsplasser. Det er signalisert at kommunen er villig til å ofre dette 

området som et av regionens viktigste friluftsområder for å muliggjøre en slik utvikling. 



  Sak 145/16 

 

 Side 72 av 125   

 

Dersom valgt vegtrase motvirker utviklingen vil resultatet kunne bli bortfall både av 

framtidige arbeidsplasser og friluftsliv. Dialog mellom aktører på Eggemoen og SVV for å 

sikre gode løsninger for påkobling og tilførselveier anses derfor viktig. 

 

Planprosess. 

Statens vegvesen viser også et alternativ der det gås videre med kun en av traseene. Det gis 

inntrykk av at dette vil muliggjøre å gå utenom kommunedelplan og gå rett på 

detaljregulering.  

Å gå videre med kun ett alternativ til utredning gir stor sårbarhet ettersom eventuelle 

problemer vil gi behov for å starte opp igjen med ny plan. Samtidig er fremdrift for 

planarbeidet viktig for å avklare løsninger som gjør det mulig å komme videre med 

områdeplaner på Eggemoen, noe som er en forutsetning for en god utvikling av området. 

 

Berørte grunneiere. 

Grunneiere langs ny (og gammel) trasè vil bli berørt gjennom endring i støybildet og mulig 

arealbeslag. Det er for tidlig i prosessen til å kunne si noe om disse konsekvensene. 

Konsekvensene for berørte grunneiere kan  imidlertid ventes å bli ganske store som følge av 

både reguleringen for forventningene som skapes ved linjevalg. Dersom det reguleres til to-

felt men sikres mulighet gjennom byggegrenser og linjeføring for en fremtidig utvidelse til 

firefelt kan dette gi en uavklart situasjon der forventningene til fremtidig utvidelse gir 

ulemper ved f.eks. salg som det etter vedtatt reguleringsplan ikke er anledning til å søke 

erstattet. Konsekvensene av dette samt hvilke tiltak i forhold til støyskjerming for berørte 

beboere må synliggjøres.  

 

Byggegrenser. 

Statens vegvesen benytter ofte byggegrenser opp mot 100m mot europaveg. Dette begrunnes 

blant annet med behov for sikring av mulighet for utvidelse, etablering av gang/sykkelveg og 

sikring av tilstøtende bebyggelse mot støyulempe. I dette prosjektet vil det i hovedsak være 

mindre støyfølsom bebyggelse i nærføringen på Eggemoen. Prosjektet vil også avklare behov 

for areal til fremtidig utvidelse til firefelt og tar sikte på å vise løsning for gående/syklende. 

Det oppfordres derfor sterkt til å vurdere nøye hva som er strengt nødvendig å ta som 

byggegrense mot ny vegtrase ut i fra kommunens ønske om minst mulig beslag av arealer som 

kan nyttes til andre formål på Eggemoen. 

 

Rådmannens vurdering 

Planprogrammet tar opp relevante tema på en oversiktlig måte og gir et godt bilde av mange 

av utfordringene i saken. Målene til prosjektet og kriterier for silingen er også tydelig og 

virker fornuftige. Statens vegvesen  har i saken invitert til innspill og holdt informasjonsmøte 

for å få innspill til løsninger og avdekke ulike syn og interesser som  kan ha betydning for 

valg av løsning for ny vegtrasè. Det har hittil i prosessen også vært god dialog med 

kommunens administrasjon og berørte interessenter på Eggemoen. 

Rådmannen anser at Vegvesenets valg av korridorer for videre utredning er fornuftig i forhold 

til å belyse alternativene som kan la seg realisere.  

 

Naturmangforldloven. Rådmannen anser at punkt 6.2.3 sikrer at konsekvenser for natur- og 

biologisk mangfold blir forsvarlig utredet. 

 

I planprogrammet 5.4.3 stilles det spørsmål ved om man kan gå videre med  kun ett alternativ 

der alternativ 3 holdes fram  som det naturlige valget. Dette vil kunne redusere omfanget av 

utredninger og muliggjøre en kortere planprosess, noe som vil være svært viktig for videre 
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utvikling av Eggemoen og forutsigbarheten både for næringsdrivende og berørte grunneiere. 

Områdeplanene for næringsutvikling på Eggemoen er stanset av SVV i påvente av avklaring 

av ny vegtrasè.  

Rådmannen anser likevel at silingen er gjort på et så overordnet nivå at det virker uklokt å 

vurdere en slik løsning allerede nå. Valg av en vegløsning for videre utredning kan føre til en 

pressituasjon. Dersom løsningen viser seg å få følger man ikke har forutsett og som er svært 

negative, kan det bli et valg mellom å akseptere disse eller ikke få realisert ny vei. 

Rådmannen  mener det er fornuftig å vurdere konsekvensene av de ulike alternativene i 

forhold til virkninger for forsvaret og igangsatte næringsområder. Rådmannen støtter tanken 

om å ta ut alternativer som viser seg uaktuelle og eventuelt gå videre med ett alternativ 

dersom det i prosessen kan  vises at dette gir en løsning som ivaretar kommunens og berørtes 

interesser på en forsvarlig måte. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen ser det som svært positivt at SVV starter opp planleggingen av trasèen Nymoen 

Eggemoen. Prosjektet er viktig for regionen både av trafikksikkerhetsmessige grunner og ved 

at den styrker forbindelse mot Gardermoenområdet og avlaster trafikken gjennom sentrum. 

Rådmannen anser at konsekvenser for aktørene på Eggemoen og berørte grunneiere langs 

trasèene må vurderes og synliggjøres. Dette er en vanskelig øvelse som betinger mye og godt 

samarbeid.  

Løsning for atkomst til Jevnaker, samt friluftsområder nord for Eggemoen må utredes. Dette 

vil være en naturlig del av planen, men er lite omtalt i planprogrammet. 

Konsekvensene av innføring av bompenger på strekningen må vurderes og omtales. 

Rådmannen anbefaler at det gås videre med utredning av de ulike korridorene, men at det 

åpnes for å ta ut alternativer som viser seg urealistiske å gjennomføre uten at disse legges 

frem senere som alternativ med full konsekvensutredning. Der forholdene som gjør 

veialternativet uønsket er av en slik art at det kan oppstå tvil om det skal tas ut, oppfordrer 

rådmannen vegvesenet om å be kommunen avklare dette politisk. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Avdelingsleder på areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Flerbrukshall Schjongslunden - gjennomføring av rekkefølgebestemmelser  

 

Saksbehandler:  Asle Aker Arkiv: D11 &00  

Arkivsaksnr.: 16/3394    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

146/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Sak om reguleringsplan 298-03 Schjongslunden med rekkefølgebestemmelser tas til 

orientering. 

2. Tilskudd/anleggsbidrag til rundkjøring Byporten 5 millioner kroner dekkes av 

disposisjonsfond. Budsjett 2016 justeres på følgende måte:  

Rammeområde Samfunn tilføres 5 milloner kroner. Rammeområde Finans reduseres 

tilsvarende ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Sammendrag 

Dette prosjektet har sitt utspring helt tilbake i 2006 da kommunestyret i sak 105 fattet 

følgende vedtak; 

 

«Ringerike kommune vil sammen med Buskerud fylkeskommune, Ringerike idrettsråd, 

Hønefoss ballklubb m.fl. utrede behovet for bygging av ny idrettshall i Hønefoss Idrettspark.» 

 

Formannskapet behandlet i 2009 prosjektet 2 ganger, sist i sak 51 hvor følgende ble vedtatt; 

 

1. «Formannskapet godkjenner forslag til intensjonsavtale datert 18.03.09 med Buskerud 

fylkeskommune med sikte på at kommunen bygger en flerbrukshall i Schjongslunden. 

Fylkeskommunen, ved de 2 fylkeskommunale skolene på Hønefoss, er leietaker på 

dagtid.»  

2. «Utredningsarbeidet skjer som tidligere vedtatt, i nært samarbeid med Buskerud 

fylkeskommune, Ringerike idrettsråd, Hønefoss ballklubb m.fl. Det forutsettes en god 

dialog med nærmiljøet.» 

 

I sak 88/11 30. juni 2011 vedtok kommunestyret at Ringerike kommune skulle ta ansvar for å 

bygge en flerbrukshall i Schjongslunden. Vedtakets punkt 6. lyder; 

 

«Det vises til reguleringsplan nr. 298-03, Schjongslunden, som sluttbehandles over sommeren 

2011. Trafikkforholdene knyttet til bruk av flerbrukshall må være ivaretatt før hallen kan tas i 

bruk». 

  

Med utbygging i Schjongslunden ville trafikk i området øke betraktelig. I reguleringsplanen 

finnes derfor rekkefølgebestemmelser som pålegger utbyggerne tiltak både innenfor og 
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utenfor planområdet for å oppnå at trafikksikkerhet ivaretas og at belastningen på nærmiljøet 

begrenses. 

 

Beskrivelse av saken 

Denne saken tar for seg rekkefølgebestemmelser utenfor planområdet for plan 298-03 og 

sluttfinansiering av disse. Det er tidligere bevilget finansiering til de fleste tiltakene, men ikke 

til rundkjøring i Owrensgate. Bakgrunnen for dette er at det ble avtalt mellom Buskerud 

fylkeskommune og Ringerike kommune at fylkeskommunen skulle forskuttere tiltaket med 

rundkjøring, mens kommunen skulle forskuttere de lokale tiltakene i Dronningensgt. og 

Tyristrandgata.  

 

Tiltakene berører to reguleringsplaner og består av: 

Nr Tiltak Reguleringsplan 

1 Rundkjøring i Owrensgate 313-01 Byporten 

2 Oppgradering Tyristrandgata 120-03 Løkka-Schjongstangen 

3 Støytiltak Tyristrandgata 120-03 Løkka-Schjongstangen 

4 Fortau Dronningensgate 120-03 Løkka-Schjongstangen 

5 Stengning av Schjongs gate 120-03 Løkka-Schjongstangen 

6 Skilting soneparkering 120-03 Løkka-Schjongstangen 

7 G/S – Schjongsgt (tatt ut ved revidering av 313-01) 313-01 Byporten 
 

Ringerike utvikling ble engasjert for å utarbeide kostnadsoverslag og fordelingsnøkler 

mellom de respektive utbyggingsinteressene i Schjongslunden. Rapporten forelå i desember 

2011 med et kostnadsoverslag på kr. 14,85 mill. 

 

Aktørene som gjennom reguleringsplan 298-03 oppnår potensiale for utbygging er; 

Objekt Aktør 

BT5 Flerbrukshallen AS 

BAK1 Schjongslunden næring AS 

BAK2 Schongslunden næring AS 

BIS1 Hønefoss stadion AS  
  

I rapporten foreligger også fordelingsnøkkel mellom partene. Hovedprinsippet er at arbeidene 

i Tyristrandgata og Dronningensgate deles 50/50 mellom tiltakshavere i Schjongslunden og 

Ringerike kommune, mens arbeidene med rundkjøringen fordeles med en tredel på 

tiltakshavere i Schjongslunden, Ringerike kommune og Buskerud fylkeskommune. I tillegg 

yter tiltakshaver på Byporten et bidrag som dekker rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan 

313-01 Byporten som oppfylles gjennom opparbeidelse av rundkjøringen. 

 

Fordelingsnøkkelen ble i prinsippet akseptert av partene, men det var stor usikkerhet med 

hensyn til den endelige totalkostnaden. Det ble også avtalt at Ringerike kommune skal 

forskuttere anleggsbidraget for de objekter som ikke er utbygd mot tinglyst heftelse i 

eiendommen. 

 

Usikkerheten for de totale kostnadene knyttet seg til at det måtte gjennomføres omregulering 

av Tyristrandgata i reguleringsplan 120-03 Løkka – Schjongstangen. I tillegg måtte 

rundkjøring i Owrensgate reguleres, og dette ble gjort gjennom å utvide plan 313-01 Byporten 

til å omfatte rundkjøringen. 
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Det ble i tillegg oppgradert vann-, avløp- og overvannsnett i Tyristrandgata. Disse arbeidene 

ble utført i 2013 og 2014 og finansiert over rentable investeringer. 

 

Imidlertid hadde Statens vegvesen som tiltakshaver på fylkesveien i Owrensgate problemer 

med regulering og grunnerverv for å opparbeide rundkjøringen. Rådmannen rapporterte i 1. 

tertial 2015 at enkelte prosjekter «vil oppleve forsinkelser i fremdriften og at utgiftene først 

vil komme neste år.» 

 

Den endelige løsning kom i skjønnsretten i juni 2015 og rundkjøringen ble i hovedsak 

opparbeidet høsten 2015. Våren 2016 legges det siste asfaltlaget og opparbeidelse av 

grøntområder sluttføres. 

 

Flerbrukshallen var ferdig høsten 2014 og åpnet med dispensasjon fra kravet om opparbeidet 

rundkjøring fram til 31.12.2015. 

 

Økonomiske forhold 

Kostnadskalkylen fra 2011 på 14,85 mill. var fordelt med 4,85 mill. i Tyristrandgata og 

Dronningensgate og 10,0 mill. på rundkjøring. 

 

Tiltakene i Tyristrandgata og Dronningensgate møtte betydelige utfordringer. Som følge av 

omregulering i plan 120-03 Løkka-Schjongstangen ble linjeføringen i Tyristrandgata 

forskjøvet med utvidet grunnerverv. Nye støyberegninger medførte at tiltak økte i omfang og 

som følge av laber interesse i markedet med kun en tilbyder ble totalkostnaden på 

støytiltakene 6,0 mill. 

 

I grunnen i Tyristrandgata dukket det opp en mengde gamle vann- og avløpsledninger samt 

el-kabler og andre kabler som ikke var kartfestet. Dette påførte anlegget store 

ekstrakostnader. Det ble ikke bedre da hele anleggsområdet ble oversvømmet av vårflommen 

2013. Konsekvensen var 3-4 uker forsinkelse og merkostnader til opprydding. 

 

Rundkjøringen ved Byporten anslås av byggherre Statens vegvesen å få en totalkostnad på 16 

mill. eksklusiv merverdiavgift. En mindre del av dette dekkes via ekstern deltakelse 

(kabeletater) og via rentable investeringsmidler (vann- og avløp). Kostnaden som da fordeles 

mellom partene er da om lag 14.2 mill. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at erfaringene fra disse prosjektene er at det er store utfordringer med 

prosjekter hvor mange eksterne parter har styrende roller og koordinering blir en kritisk 

faktor. Prosjektene har løpt over 5 år og interne nøkkelpersoner har sluttet i perioden. 

 

Prosessene med omreguleringer utenfor eget planområde underveis har medført økninger i 

omfang. Konsekvensene er at bidragsyterne møter høyere kostnader enn de opprinnelige 

kalkyler, men har underveis vært informert og har hatt forståelse for uforutsigbarheten i disse 

prosessene. 

 

I forhold til de opprinnelige overslag på ca 15 mill. ser vi i dag en totalkostnad på ca 25 mill. 

for alle rekkefølgebestemmelsene utenfor planområdet for Flerbrukshallen. 
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Ringerike kommune hadde ansvar for tiltakene på Løkka-Schjongstangen og har et totalt 

budsjett for dette på 12.51 mill. Dette dekker inn kommunens egenandel og forskuttering av 

bidrag som sikres med heftelse i fast eiendom og forfaller til betaling ved utbygging av 

potensialet reguleringsplan 298-03 ga eiendommene. 

 

For rundkjøringen hvor Buskerud fylkeskommune var bestiller og Statens vegvesen 

tiltakshaver kan kommunen ikke bruke investeringsmidler for å dekke anleggsbidraget da det 

ikke brukes på et avskrivbart objekt i kommunens eie.  

 

Kommunens bidrag er beregnet til ca 5 mill. og rådmannen foreslår at beløpet innarbeides i 

budsjett 2016.   

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

saksbehandler: Asle Aker 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Utvidelse av Monserud renseanlegg - gjennomføring av prosjekt  

 

Saksbehandler:  Svein Morten Lillevik Westgård Arkiv: M16  

Arkivsaksnr.: 14/1343    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

147/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utvidelsen av Monserud renseanlegg gjennomføres med en kostnadsramme på kr 318 

mill. 

 

2. Det settes av en usikkerhetsavsetning til prosjektet på kr 32 mill. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommunes renseanlegg på Monserud ble bygget i 1977 og utvidet i 1994 og 2000, 

og er det største renseanlegget i Ringerike kommune. Dagens kapasitet på Monserud 

renseanlegg er i ferd med å nås i løpet av kort tid. Kapasiteten må derfor utvides. 

 

Kommunestyret vedtok den 26.06.2014 (sak 89/14) å gi rådmannen i oppdrag å starte 

prosjektering og anbudsinnhenting av byggetrinn 1 for nytt renseanlegg og av tiltak på 

eksisterende renseanlegg. 

 

Formannskapet vedtok den 17.02.2015 (sak 20/15) å gi kommunalsjef Samfunn myndighet til 

å godkjenne tilbud på entrepriser. Formannskapet skal orienteres om de økonomiske 

konsekvensene. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Prosjektering av bygg og prosessanlegg er nå gjennomført, og det er gjennomført 

anbudskonkurranser for byggentreprisen og den største maskinentreprisen. Disse entreprisene 

er forventet å utgjøre ca. 65 % av de totale entreprisekostnadene. Øvrige entrepriser vil 

tidligst bli kontrahert i 2017. 

 

I forprosjektet, som lå til grunn for kommunestyrets vedtak om nytt renseanlegg, ble 

kostnaden for nytt renseanlegg (byggetrinn 1) og nødvendige tiltak på eksisterende 

renseanlegg beregnet til kr 251,7 mill. I handlingsprogrammet for 2016-2019 ble avsetningen 

justert til kr 267 mill. (inkl. forbruk i 2015). Økningen skyltes generell prisøkning og mindre 

justeringer av prosjektet tidlig i prosjekteringsfasen. 
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Nå som anlegget på det nærmeste er ferdigprosjektert, og de to største entreprisene har blitt 

priset, er det beregnet at prosjektet vil koste kr 318 mill. inkl. uforutsette kostnader. Av dette 

utgjør entreprisekostnadene ca. kr 248 mill. ekskl. uforutsette kostnader. 

 

Økningen av kostnadene fra forprosjektet skyldes flere forhold:  

 

 Prisøkning fra forprosjektet (2014). 

 Valutaendringer – svekket kronekurs. 

 Endringer i prosjektet for å forbedre drifts- og sikkerhetsforhold. 

 Detaljprosjektering har gitt nærmere kunnskap om tekniske løsninger og faktiske 

mengder. 

 Satt av mer til uforutsette kostnader. 

 Reelle priser på 65 % av entreprisekostnadene. 

 

Kalkylen i forprosjektet var basert på prisnivået i 2014. Følgelig vil innhenting av priser i 

2016 (og 2017) føre til en økt kostnad. Valutaendringer siden 2014 som følge av svekket 

kronekurs vil spesielt ha negative konsekvenser for maskinentreprisene, hvor det meste av 

utstyret kjøpes fra utlandet. Det er nå tatt høyde for dette. 

 

En vesentlig årsak til økningen skyldes at det under detaljprosjekteringen har blitt gjort 

endringer for å forbedre anlegget i forhold til drifts- og sikkerhetshensyn. Dette er forhold 

som har blitt avdekket som følge av at man under detaljprosjekteringen har gjort en nærmere 

vurdering av alle sider ved anlegget. Og at enkelte forhold ikke var kjent ved utarbeidelse av 

forprosjektet. 

 

Det som har ført til størst endringer er anleggets nærhet til Telenors antenneanlegg på den ene 

siden og høyspentlinje på den andre siden av anlegget. Det har derfor vært nødvendig å gjøre 

endringer på bl.a. gassanlegget som følge av eksplosjonsfare. Som følge av bl.a. 

antenneanlegget har det også vært nødvendig å speilvende anlegget for å klare plasseringen, 

få en driftsmessig bedre løsning og en enklere byggeperiode. 

 

Det er også gjort endringer for å forbedre driftssikkerheten med bl.a. nødstrømsanlegg og 

mulighet for å overføre slam og gass mellom eksisterende og nytt anlegg. Det har også vært 

nødvendig med endringer for å tilfredsstille krav i forhold til registrering av overløp etc., og 

det er tatt hensyn til et mulig fremtidig krav om ytterligere fjerning av bakterier fra 

avløpsvannet. 

 

I forprosjektet var det kun lagt til uforutsette kostnader på entreprisekostnadene. Nå er det 

også lagt til uforutsette kostnader på de generelle kostnadene (byggherrekostnader, 

prosjektering, byggeledelse etc.). Det er også nødvendig å sette av mer til uforutsett som følge 

av økte entreprisekostnader. 

 

Økningen av årsavgiften som følge av prosjektet har blitt beregnet til å bli ca. kr 11,30 – 

13,80 i perioden 2020 – 2030. Økningen av kostnadsrammen for prosjektet fra kr 267 mill. til 

kr 318 mill. vil føre til en ytterligere gjennomsnittlig økning av årsavgiften på kr 2,31 (5 % 

økning) i samme periode. Det er ikke tatt hensyn til andre investeringsprosjekter i perioden, 

eller eventuelle besparelser på driftskostnadene som følge av endringer gjort på anlegget. 
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Det har blitt gitt rammetillatelse for prosjektet, slik som det foreligger nå. Det er planlagt at 

anlegget skal stå ferdig innen høsten 2019. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Følgende ble vedtatt i kommunestyret 26.06.2014, sak 89/14: 

 

1. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og anbudsinnhentning av byggetrinn 1 

for nytt renseanlegg. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og anbudsinnhentning av tiltak på 

eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling). 

3. Anbudene legges fram for FS for vedtak og deretter innarbeides i øko.plan. 

4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får. 

 

Følgende ble vedtatt i formannskapet 17.02.2015, sak 20/15: 

 

Kommunalsjef Samfunn får myndighet til å godkjenne tilbudene. Formannskapet skal 

orienteres om de økonomiske konsekvensene.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Dagens renseanlegg fra 1977 med moderniseringer i 1994 og 2000 nærmer seg grensen for 

hva anlegget kan ta i mot av avløpsvann. Det vil derfor være nødvendig å gjennomføre 

utvidelsen av anlegget i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret, for å kunne ha 

nødvendig rensekapasitet med hensyn til forventet befolkningsvekst i Hønefoss og omegn. 

 

Rådmannen mener at anlegget bør bygges slik som prosjektet foreligger nå, og at økningen i 

kostnadsrammen er nødvendig for å få et driftsvennlig og driftssikkert anlegg. Økningen av 

avløpsgebyret som følge av dette er etter rådmannens vurdering akseptabel. 

 

Det vil være nødvendig med en omprosjektering, dersom kostnadene i prosjektet skal 

reduseres i vesentlig grad. Det vil eventuelt være nødvendig å finne en annen renseløsning, 

som fører til at man må gå tilbake til forprosjektstadiet. Det vil medføre til en utsettelse av 

prosjektet og økte prosjekteringskostnader. I tillegg må entrepriser, som har vært ute på 

anbud, gjennomføres på nytt. Dette vil også medføre ekstra kostnader. 

 

Rådmannen mener at det i tillegg til kostnadsrammen på kr 318 mill. må settes av kr 32 mill. i 

usikkerhetsavsetning for prosjektet. Usikkerhetsavsetningen skal kun være en reserve i tilfelle 

ekstraordinære hendelser i prosjektet utover forventede tilleggskostnader. Rådmannen 

understreker at målet for prosjektet er å holde seg innenfor angitt kostnadsramme. 

 

Rådmannen vil på bakgrunn av dette anbefale at prosjektet gjennomføres med en 

kostnadsramme på kr 318 mill. og en usikkerhetsavsetning på kr 32 mill. 
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 Ringerike kommune, 08.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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0605 395 Detaljregulering Nordre Park Boligsameie - Planforslag til 1. gangs behandling  

 

Saksbehandler:  Ingrid Liseth Arkiv: PLN 395  

Arkivsaksnr.: 14/260    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2016 

148/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» 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. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64-51a «Kvartalet 51a» 

vedtatt 26.01.78, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 «Hønefoss sentrum» 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park 

Boligsameie». 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne detaljreguleringen er å revitalisere et sentrumsnært område i Hønefoss 

som i dag ligger brakk, ved transformasjon av et verneverdig bygg samt å legge til rette for 

oppføring av nye leiligheter i nybygg. Gjeldende regulering åpner ikke for ønsket utbygging.  

Planforslaget innebærer etablering av to nye leilighetsbygg på den gamle handelsskoletomta. 

Leilighetsbyggene vil romme ca. 40 nye leiligheter som får parkering i anlegg under bakken. 

Planforslaget åpner også for at det gamle handelsskolebygget mot Hammerbrogate kan 

transformeres til et leilighetsbygg.  

 

Så langt i planprosessen har byggehøyder, kulturminner og kulturmiljø vært sentrale aspekter. 

Innspill fra naboer og overordnede myndigheter har resultert i at byggehøydene har blitt 

redusert med henholdsvis 1 og 2 etasjer i planforslaget, og at den gamle bygningen mot 

Hammerbrogate foreslås bevart med hensynssone.  

 

Planforslaget som nå anbefales lagt ut til offentlig ettersyn er et kompromiss mellom ulike 

hensyn. Konsekvensen av dette er at forslaget ikke er optimalt for noen av partene med ulike 

interesser, men et forsøk på å finne en konstruktiv løsning som kan aksepteres på tross av at 

man har måttet fire noe på egne krav. 
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Bakgrunn 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nye leiligheter sentralt i 

Hønefoss. Gjeldende regulering åpner ikke for ønsket utbygging.  

 

Planforslaget er utarbeidet av LINK arkitektur AS for Hammerbrogaten 9A og B AS. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 18.11.2014, sak 192/14. 

Anbefalingen ble gitt med følgende forbehold: «… fasadebevaring av Hammerbrogate 

9, dvs. hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate.» 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 
Planområdet på 2244 m² ligger sentralt på Nordsia i Hønefoss og grenser mot Nordre Park. Det 

stiger fra Hammerbrogate i sør mot Blyberggata og St. Hanshaugen i nord. Mot vest grenser 

området mot Lagesensgate. Lokalområdet rundt består i hovedsak av boligbebyggelse, men langs 

Hammerbrogate og Nordre Torg er det også innslag av næringsvirksomhet. 

 

I planområdet befinner det seg bygningene til det gamle meieriet i Hønefoss. Senere ble 

bygningene benyttet som handelsskole. Bygningsmassen består av en sørlig, eldre del i tegl 

som er hjørnebygning på hjørnet mellom Hammerbrogate og Lagesens gate. Den nordlige 

delen av bygningen ble bygget på slutten av 1970-tallet.  Det er ingen aktivitet i lokalene i 

dag. Lengst nord i planområdet står en trebygning fra 1890-tallet som i dag benyttes til bolig, 

samt en uthusbygning i tre fra 1950-tallet. Disse to trebygningene forutsettes fjernet for å 

realisere i byggeplanene som planforslaget åpner for. Det samme gjelder de deler av 

handelsskole-bygningen som er av nyere dato. Hjørnebygningen mot Hammerbrogate bevares 

som hensynssone for bevaring av kulturmiljø.  

  

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra LINK Arkitektur 08.04.16. 

   

Planforslaget som foreligger til behandling består av følgende:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hammerbrogaten 9A og B AS v/Jan Solberg 

er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-51a «Kvartal 51a» fra 1978 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til allmennyttig formål 

(skole), veiformål (omkjøringsvei) og friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter gnr/bnr 317/330, 317/331, 317/333 som eies av Hammerbrogaten 9A 

og B AS, samt deler av veieiendommene 3053/1 og 317/254 som eies av Ringerike kommune. 

 



  Sak 148/16 

 

 Side 84 av 125   

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 22.05.15 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.05.15, 

samt på kommunens nettsider. Høringsfrist var satt til 06.07.15. Det kom inn totalt 16 

uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

vedlegg 5.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Å oppnå et redusert transportbehov med kort vei mellom hjem, arbeid og andre viktige 

funksjoner der man kan gå eller sykle i stedet for å bruke bil er en relevant målsetting 

kommuneplanens samfunnsdel. Planforslaget er i tråd med denne målsettingen. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål og 

boligformål. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med kommuneplanen. 

 

Statlig plan for bygging av Ringeriksbanen og E 16 

Det er i skrivende stund ikke avklart avgrensning for planområdet til den statlige planen for 

Ringeriksbanen/E 16.  

 

KVU Hønefoss 

Det er forbundet usikkerhet til hvilke løsninger som kommer til å bli valgt. Kommunestyret 

har i sin høringsuttalelse anbefalt «Miljøkonseptet», kombinert med elementer fra 

«Sentrumskonseptet», uten at disse elementene er nærmere spesifisert, se vedlegg 20. Endelig 

beslutningsmyndighet ligger hos Samferdselsdepartementet. 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller bekoster aktuelle 

utredninger og blir fakturert kommunalt saksbehandlingsgebyr, jf. gjeldende 

betalingsreglement.  

 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur. Dette vil vi få avklart i løpet av en eventuell høringsperiode. 

 

Informasjon og høringer 

Etter varsling av planoppstart ble det avholdt et åpent informasjonsmøte på Hotell Ringerike 

09.06.15. Det kan bli aktuelt med ytterligere informasjonsmøter i forbindelse med offentlig 

ettersyn. 
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Alternative løsninger 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» utsettes å sendes på 

høring og å legges ut til offentlig ettersyn, med bakgrunn i uavklart situasjon i forhold til 

KVU Hønefoss, arbeidet rundt vedtak av et områdeprogram for Hønefoss, samt den 

statlige planen for Ringeriksbanen/E 16. 

 

Begrunnelse for/konsekvenser av et slikt vedtak 

Statens vegvesen sin anbefaling er at dette området ikke omreguleres før KVU for Hønefoss 

er avklart. Siden det er noe usikkerhet omkring hvilke løsninger som kan komme til å bli valgt 

(Miljøkonseptet, kanskje også med elementer fra Sentrumskonseptet), kan det være at man 

ikke bør ta stilling til omregulering før det foreligger noen flere avklaringer. I tillegg kan det 

også være at det i forbindelse med statlig plan for utbygging av Ringerikesbane og E16 kan 

være aktuelt å se på området som en del av planområdet for tog/trafikkløsninger omkring 

stasjon. Saken kan derfor utsettes til det foreligger nærmere avklaringer på overordnet nivå. 

 

Prinsipielle avklaringer rundt kulturminnebevaring 

Opprinnelig planforslag som ble lagt til grunn ved den politiske planoppstartsaken innbar at 

all eksisterende bebyggelse i planområdet skulle rives, og at det skulle føres opp tre nye 

leilighetsbygg. Formannskapet vedtok planoppstart under en minimums forutsetning om 

fasadebevaring av hjørnebygningen Hammerbrogate/Lagesens gate, dvs. det gamle 

meieri/handelsskolebygget. I oppstartshøringen kom det inn mange uttalelser og innspill som 

var kritiske til riving av bygninger registrert med høy verneverdi. Som et resultat av dette er 

planforslaget endret til å legge hensynsone for bevaring av kulturmiljø over hjørnebygningen, 

og åpner i stedet for at denne kan transformeres til å inneholde leiligheter. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Rådmannen er positiv til forslaget om å bygge om den gamle meieribygningen i 

Hammerbrogate 9 til et leilighetsbygg. Byggets fasade og fremtoning mot Hammerbrogate vil 

bevares slik at gateløpet beholder sitt historiske preg.  

 

Området består fra før hovedsakelig av småhusbebyggelse. Rådmannen er usikker på om 

foreslått etasjehøyde på de to nybyggene er riktig, og ønsker å gjøre oppmerksom på at 

planområdet ikke hører med til de områder som Rambøll i sin fortettingsanalyse anbefalte for 

fortetting i Hønefoss. Likevel er området igjen aktuelt i nye mulighetsstudier gjennomført 

nylig i forbindelse med parallelloppdragene for Hønefoss våren 2016. Det er ikke konkludert 

med noen anbefaling av disse mulighetsstudiene i skrivende stund.  

 

Rådmannen ser imidlertid at utbygger har redusert høydene i forhold til skisseforslaget som lå 

til grunn for varsling av planoppstart, og ser denne viljen til tilpasning som positiv. Videre 

mener rådmannen at forslag til materialvalg vil passe godt inn i området, samt vil være med å 

dempe virkningen av byggenes høyder. At bolighuset i Lagesens gate 3 må rives for å gjøre 

plass til nybyggene, ser rådmannen som et kompromiss der man til gjengjeld oppnår at det 

gamle meieriet/handelsskolen bevares. 
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Innkomne uttalelser 

Det kom inn 16 høringsuttalelser til oppstarts-høringen. Antallet innkomne merknader vitner 

om et stort engasjement i området. Visse justeringer er foretatt for å imøtekomme 

merknadene. I noen grad har likevel de overordnede samfunnsmessige hensynene om 

fortetting i bysentra og rundt knutepunkter til fordel for miljø og reduksjon av transportbehov 

måttet gå foran private hensyn. 

 

Infrastruktur 

Kjøreatkomst til parkeringskjeller legges i Lagesens gate. Atkomsten er plassert så langt sør i 

Lagesensgate som mulig for ikke å ligge for tett på den smale og bratte Hellebakken. For å 

bedre frisikten i svingen Hammerbrogate/Lagesensgate foreslås det en utvidelse av fortauet 

på nordsiden av veien på dette punktet. En eksakt utforming av atkomstens geometri vil 

gjøres i forbindelse med rammesøknad og skal skje i tråd med plankartets avkjørselssymbol 

og frisiktsone. Det kan vurderes å plassere en fotgjenger-overgang i svingen 

Hammerbrogate/Lagesens-gate for tryggere krysning mellom Hammerbrogate og Nordre 

Park, jf. Trafikkanalysen, se vedlegg 8. 

 

Ny bebyggelse vil knyttet seg til eksisterende vann- og avløpssystem i tilliggende gatenett. 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Tilknytningsplikt omfatter: 

 Nye bygninger over 1000 m
2
 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m
2
. 

 Eksisterende bygninger over 1000 m
2
 BRA hvor det skal foretas en hovedombygging. 

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller -objekter, eller område for 

vilt/biologisk mangfold nært eller innenfor planområdet. Tiltaket vurderes til å ha tilnærmet 

ingen forringelse eller skadevirkning på naturområder. Det vises ellers til planbeskrivelsen for 

konkret vurdering. 

 

Trafikkforhold 

En realisering av planforslaget vil medføre en økning fra ca. 4700 til 4850 ÅDT. Denne 

økningen ansees å være uvesentlig. Det vises ellers til Trafikkanalysen, se vedlegg 8. 

 

Støy 

Planområdet ligger tett opp til trafikkerte veier, og det planlegges å sette opp støyskjerming 

mot Lagesens gate. I utgangspunktet kan støyskjeming virke negativt på opplevelsen av 

området sett fra gatenivå, men dette planlegges å bøtes med innslag av gjennomsiktige 

elementer samt port. Det blir viktig at støyskjermingen vedlikeholdes for å gi et fortsatt 

tiltalende inntrykk av bebyggelsen. For beboere i planområdet vil støyskjermingen virke 

positivt inn på bokvaliteten.  

 

ROS 
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Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse 

med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget. Se vedlagte ROS-analyse for 

nærmere beskrivelse, vedlegg 7. 

 

Virkninger på kulturmiljø 

Som en del av planarbeidet har det vært viktige å avveie forhold til kulturminnene innen 

planområdet opp mot størrelse på ny bebyggelse. Høydene på nybyggene er redusert og det er 

lagt inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø over deler av eksisterende bebyggelse. 

Bolighuset Lagesens gate 3 må likevel rives for å gi plass til nybyggene, men da dette har en 

mindre fremtredende posisjon både beliggenhets-messig og i forhold til tidligere bruk, anses 

dette å være en akseptabel virkning på kulturmiljøet. Dette dreier seg jo om et kompromiss 

der man bevarer hjørnebygningen Hammerbrogat/Lagesens gate. 

 

Positive virkninger for nærområdet 

Det vil etableres lekeplasser innen planområdet som også vil være tilgjengelig for 

allmennheten. Videre foreslås det rekkefølgebestemmelser som sikrer bedre tilrettelegging av 

adkomst til St. Hanshaugen enn det tilfellet er i dag. Det forslås også å etablere en tryggere 

adkomst fra planområdet til Nordre Park ved å anlegge fotgjengerfelt.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av planområdet, da dette vil kunne revitalisere et område 

som ligger brakk, transformere verneverdig bebyggelse til aktiv bruk, samt gi flere 

sentrumsnære boliger som igjen gjør at flere mennesker vil kunne få et redusert 

transportbehov. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

bedre og tryggere tilgjengelighet til grøntområder, og vil på bakgrunn av ulik størrelse på 

leilighetene kunne gi grunnlag for en variert sammensetning av beboere, hvilket ansees som 

svært positivt for nærmiljøet.  

 

Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Det foreligger interessemotsetning 

mellom hensyn til kulturminner og ønsket nye og moderne boliger. Videre er det 

interessekonflikt mellom ønsket om utvikling av planområdet med bebyggelse i liten skala og 

hensynet til økt utnyttelse /fortetting samt økonomiske hensyn i forhold til hva som er 

lønnsomt.   

 

Planforslaget som nå anbefales lagt ut til offentlig ettersyn er et kompromiss mellom disse 

hensynene. Konsekvensen av dette er at forslaget ikke er optimalt for noen av partene med 

ulike interesser, men et forsøk på å finne en konstruktiv løsning som kan aksepteres på tross 

av at man har måttet fire noe på egne krav. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anser rådmannen utredningsplikten som oppfylt, og 

anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Skisseforslag, rev. prosjekt, april 2016 

6. Illustrasjoner rev. prosjekt, april 2016 
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7. ROS-analyse 

8. Trafikkanalyse 

9. Luftforurensnings- og støyrapport 

10. Støyvedlegg 1 

11. Støyvedlegg 2 

12. Støyvedlegg 3 

13. Støyvedlegg 4 

14. Luftenheter 

15. Vardar fjernvarme 

16. RIK, kabeloversikt 

17. RIK, målskisse Maxi 

18. Geoteknikk- og skredfarenotat 

19. Kulturminner og kulturmiljø, rapport 

20. KVU Hønefoss, protokoll kommunestyret 

21. Gjeldende reguleringsplan «Kvartalet 51a», 1978 

22. Tidlig skisseforslag, nov. 2014 

23. Skisseforslag til oppstarts-høring, mai 2015 

24. Saksfremlegg oppstart, nov. 2014 

25. Protokoll oppstart, formannskapet nov. 2014 

26. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

27. – 42. Alle uttalelser til oppstart av planarbeidet, uavkortet 

 

  

 Ringerike kommune, 19.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen, 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Oppstart Vestsiden massedeponi Oppen gård 

 

Saksbehandler:  Ole Einar Gulbrandsen Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 16/1105    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

149/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden 

massedeponi. 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02 

HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler 

av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for 

VESTSIDEN MASSEDEPONI. 

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 bør vurderes i 

sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng 

med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av 

Ringeriksbane og E16. 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område for etablering av massedeponi for mottak og 

deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. 

 

Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med 

etterbruk som landbruksformål (Kombinert bebyggelse og anleggsformål med andre angitte 

hovedformål – 1900 – øvrige anlegg/LNF) 

 

I forslag til planprogram er disse temaene beskrevet: 

Hensikten med planarbeidet 

Planlagt arealbruk 

Planstatus 

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 

Utredningsplikt 

Planens formål 

Områdebeskrivelse 

Alternativer 

Planavgrensning 
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Nasjonale føringer 

Regionale føringer 

Kommunale føringer 

Utredningstema 

Metode 

Fremdrift 

Medvirkning og informasjon 

 

Innledning / bakgrunn 

Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt mellom Oppen gård (gnr 52, 

bnr 4) og John Myrvang AS. John Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og 

grunneier stiller seg positiv til tiltaket. Deponiet vil muliggjøre deponering av 

overskuddsmasser fra utviklingen i regionen (bolig- /næringsutbygging) i årene fremover. For 

å sikre drenerende bunnmasser i deponiet, vil det åpnes for mottak av fjellmasser fra 

utbyggingen av Ringeriksbanen og E16. Ferdig opparbeida deponiområder vil reetableres 

som LNF-arealer (jord og skogbruksarealer). 

 

Beskrivelse av saken 

Deponiområdet omfatter et ravinelandskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag 

av dyrkamark. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til 

golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå gjennom LNF-

område i kommuneplanens arealdel (Se side 3 –antatt plangrense og 

gjeldende planstatus). Det finnes ikke registrerte områder med kvikkleire i deponiområdet. 

I forhold til Artskart (se side 4) vil deponiområde omfatte 4 registreringer med 

sopparter som er merket som LC (livskraftig) og en soppart som ikke er rødlistevurdert. 

I forhold til kulturminner (se side 5), vil deponiområde omfatte to bosettingsregistreringer 

som ikke er fredet og ett bosetting–aktivitetsområde (ID 91710) som er automatisk fredet. 

 

Vurderinger av deponiet. 

Planområdet er på ca. 295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5–5 mill. m3. 

All masse som skal deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent avkjørsel), 

videre inn i deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og kontrolleres for forurensing 

ved deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med voller og innsprengt i fjell) mot 

bebyggelsen i øst. Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser og/eller legge 

drensrør for drenering av vann i grunnen (vann under fremtidig deponi). Bekkene i 

deponiområdet er for det meste lite vannførende. Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør mot 

nord, med en antatt maksimum stigning på 1:12 til 1:10. Eksisterende matjord, og tilkjørt 

matjord, mellomlagres for tilbakeføring som toppdekke (matjordlag) på ferdig oppfylte 

områder. Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210. Endelig utforming av deponiet 

vil avklares, beregnes og kvalitetssikres i samarbeid med geotekniker og landbruksfaglig 

kompetanse. Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk samt noe skogbruk. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007 (arealdelen er nå 

under revidering). Området er i kommuneplanen regulert til annet byggeområde merket 

Hønefoss golf, noe LNF-område og masseuttak helt i nord. I kommuneplanens arealdel er 

områdene i arealdelen som grenser til regulerte områder LNF-område i nord og friområde mot 

vest(Oppenåsen). 

 

Gjeldende reguleringsplaner er: 



  Sak 149/16 

 

 Side 91 av 125   

 

Nr.306-02 Hønefoss golfbane (26.02.07) 

Nr.308 Vestsiden pukkverk (15.12.05). 

 

Juridiske forhold  

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå 

i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.   

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av områder regulert til golf til LNF og muligheter 

for etablering av dyrkbart areal på sikt etter deponeringen er over.  

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 

brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til golfanlegg. 

Det er tidligere vedtatt regulert til andre formål i kommuneplan og reguleringsplaner.  

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. Planen kan bli en statlig regulering om dette blir 

tilstrekkelig satt i sammenheng med Ringeriksbane / E16 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er foretatt befaring av området i forkant av oppstartsmøte med ordfører og rådmann.  

Se planprogram 5.2 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler oppstart av reguleringsplanarbeidet for Vestsiden massedeponi. 

Planområdet ligger inntil eksisterende grustak, og kan i sammenheng med dette håndtere både 

masser inn til deponering og ut med nye masser. Det er planlagt store samferdselsprosjekter i 
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regionen, og dette vil kunne være et viktig deponi i den sammenheng. Store deler av 

planområdet er tidligere regulert til golf. Denne planen vil være i strid med kommuneplan, og 

det er dermed krav om å lage planprogram og konsekvensutredning. Det er positivt at det er 

tenkt etablering av landbruksjord på sikt, men også viktig at det foreligger plan for når 

deponiet skal være ferdig. 

 

 

Vedlegg 

1. Referat fra formøte til oppstartsmøte 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Innspill fra nabo 

4. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

5. Gjeldende reguleringsplaner 

6. Forslag til planprogram med oversiktskart med forslag til planavgrensning.  

 

 

 

Ringerike kommune, 08,06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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0605 412 detaljregulering for Hallingby øst 2 gangs behandling 

 

Saksbehandler:  Mari Solheim Sandsund Arkiv: PLN 87-04  

Arkivsaksnr.: 15/8030    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

150/16 Formannskapet 21.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_412 Detaljregulering for Hallingby øst vedtas. 
 

2. Reguleringsplan 87 Hallingby (vedtatt 10.07.74), 87-03 Dølerudfeltet (vedtatt 11.05.99) 

og Hallingby Vatningen (vedtatt 10.07.74) oppheves ved vedtak av reguleringsplan 412 

Hallingby øst. 

 

Sammendrag 
Reguleringsplan 412 Hallingby øst innebærer endring av de gjeldende reguleringsplanene 87 

Hallingby, 87-03 Dølerud og 87-04 Hallingby Vatningen.  

 

Planforslaget innebærer omregulering fra friområde til boligformål samt en økning av 

utnyttelsesgraden for fire boligtomter nord i planområdet. En omregulering fra friområde til 

boligområde er noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Etter en 

helhetsvurdering av tilgjengelige friområder i nærheten og størrelse på gjenværende 

friområde mener Rådmannen at det er riktig i denne saken.  

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 

i etablert boligområde.  

 

Rådmannen foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra 

industri til boligformål. 

 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 

1. gangs behandling er:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for 

boligområdene. 

 Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for de regulerte boligområdene. 

 

Innledning 
Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til 

boligformål i Høgåsveien, samt økt utnyttelsesgrad for eksisterende boligtomter i Åsliveien. 
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Hensikten er å bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i et etablert boligområde. 

Rådmannen foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra 

industri til boligformål. Kommunen har ikke planer om å bygge boliger på området i dag.  

 

Oppsummert foreslås det altså endringer for følgende tre områder:  

 Ved Høgåsveien endres et mindre areal av eiendom gnr. 273/7 vestre del, fra 

friområde til boligformål.  

 I Åsliveien vil det åpnes for økt utnyttelsesgrad fra 15 til 30 % BYA, dette gjelder 

eiendommene gnr. 274/328, 330,334 og 335.  

 Endret formål for deler av kommunens eiendom gnr. 274/167 fra industri til bolig.  

 

Planforslaget er en endring av eksisterende plan 87 Hallingby, og inkluderer de to 

reguleringsplanene 87-03 Dølerudfeltet og 87-04 Hallingby Vatningen. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling, og består av:  

 Plankart, datert 01.06.16 

 Reguleringsbestemmelser revidert 01.06.16 

 Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangs behandling, se vedlegg. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 87 Hallingby, vedtatt 10.07.74 (se 

planbeskrivelse kapittel 4.2). Arealene som foreslås omregulert er regulert til friområde, 

frittliggende boligområde og industri. 

 

Endringer etter 1.gangs behandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det skal innarbeides krav i bestemmelsene at ingen boliger skal ha støyverdier som 

overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot E16. Tiltak for å oppnå 

tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 

brukstillatelse til de planlagte boligene. 

 Område med feltnavn BKS5 i ny plan, skal det før igangsettingstillatelse stilles krav 

om støykartlegging med påfølgende gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et 

behov for dette. 

 For eiendommer innenfor området BFS22 tillates bebyggelse med mønehøyde inntil 6 

m over gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel mellom 22˚-30˚. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til friområde, boligformål og 

erverv. Planforslaget er i strid med overordnet plan for alle områder unntatt i Åsliveien.  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet i kommunen skal være 

variert. Dette planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har 

begrensa muligheter til å etablere eget hjem.  

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016. 

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.16 – 02.05.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene 

er referert og kommentert under. 

 

Buskerud Fylkeskommune, 02.05.16 

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdene til kulturminner. De bemerker at de ikke kan se 

at reguleringsplanen vil virke inn på kulturminner. De har ingen merknader til planen.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.05.16 

1. Fylkesmannen bemerker at de ikke har fått tilsendt varsel om oppstart. 

2. Fylkesmannen er positiv til at det tilrettelegges for at vanskeligstilte skal ha mulighet 

til egen bolig.  

3. Det påpekes videre at boliger som er plassert ved Høgåsveien vil ligge med relativt 

kort avstand fra bekkeløp, Dølerudbekken. Fylkesmannen forutsetter at området ikke 

er flomutsatt, samt at bru blir etablert, ikke kulvert. 

4. Kommunens eiendom gnr.274/167 med formålsendring fra industri til bolig, vil være 

støyutsatt. Det påpekes at tilrettelegging for støyfølsom bruksformål må forholde seg 

til retningslinjene for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Fylkesmannen mener det 

er uheldig at området ikke er utredet for støy, slik at eventuelle tiltak kan innarbeides i 

reguleringsplanen. 

5. Fylkesmannen mener at det skal innarbeides krav i bestemmelsene om at alle boliger 

skal ha støyverdier som ikke overstiger 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 

E16. Tiltak for å oppnå dette må gjennomføres og dokumenteres før det blir gitt 

brukstillatelse.  

 

Forslagstillers kommentar: 

 Det er ikke planer om bekkelukking/kulvert. Arbeid rundt bekken skal bestå i rydding 

av skog/kratt. Kryssing vil bli etablert som bru. 

 Krav om tilfredsstillende støytiltak skal innarbeides i tråd med overordnede 

retningslinjer i bestemmelsene 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Rådmannen beklager uteblitt varsel. 

2. Fint 

3. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
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4. For område BKS5, som ved endring i plan tildeles nytt formål fra industri til bolig, vil 

det stilles krav i bestemmelsene om støyutredning før igangsettingstillatelse kan gis 

for området. 

5. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Hallingby vel, 01.05.16 

1. Det bemerkes at en del innbyggere på Hallingby er skeptiske til etablering av boliger 

for vanskeligstilte. 

2. Høgåsveien:  

Det forutsettes at området legges til rette slik at trygg sti for barn opprettholdes, bro 

over bekk må sannsynligvis flyttes og utbedres, det må ryddes i kratt og skog. Det 

bemerkes også at det hadde vært hensiktsmessig med fast dekke i større deler av 

Høgåsveien, for å unngå for mye støv. Oppgradering av lysarmaturer i Høgåsveien 

ville skapt tryggere ferdsel langs veien. 

3. Åsliveien:  
Naboene er skeptiske til fortetting, og det forutsettes at bebyggelsen blir over kun én etasje. 

Det er skepsis til å etablere flere boliger for vanskeligstilte i samme området, siden det er flere 

boliger for vanskeligstilte fra før. Det forutsettes også at boligene blir tilpasset hverandre, og 

at det etableres pen beplantning, og at det ser ryddig og pent ut. Det ønskes også lysarmaturer 

fra krysset Åsliveien/Kirkemoveien og forbi grusplassen/lekeplassen i sør, frem til møtende 

belysning. 

4. Det er ingen kommentarer til varsel om omdisponering fra industri til boligformål på 

kommunens areal i nord. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Tiltakshavers er innforstått med at innbyggere er skeptiske til dette. Det er imidlertid 

store behov for etablering av slike boliger i området/kommunen. 

2. Høgåsveien:  

Sti skal opprettholdes, og vegetasjon skal ryddes, samt at bro skal utbedres. Angående 

fast dekke langs Høgåsveien, samt lysarmaturer, kan ikke tiltakshaver ta stilling til. 

3. Åsliveien:  

Angående kommentar om skepsis til fortetting vil maksimal mønehøyde være i tråd 

med gjeldende plan. Maksimal høyde angitt i bestemmelser er en videreføring av 

begrensninger i gjeldende plan. Boligene vil tilpasses hverandre i formspråk, og 

tiltaket vil ha en ryddig utforming.  

4. Info ok 

 

Rådmannens kommentar:  

Vedrørende fortetting og utforming av bebyggelse i Åsliveien vil det stilles krav om at nye 

bygg skal tilpasses omkringliggende boliger mht. form og uttrykk. Mønehøyde og takvinkel 

vil fastsettes i bestemmelsene.  

Vedrørende ønskede utbedringer på kommunalt vei og lysanlegg i Høgåsveien samt 

Kirkemoveien/Åsliveien er Ringerike kommunes tekniske forvaltning orientert om behov for 

oppgradering; Høringsuttalelsen vedrørende manglene er oversendt for videre oppfølging.  

Innspillene anses for øvrig å være tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

Helge og Erik Kihle, 14.03.16 

Kihle er sterkt i mot omregulering av «Kro 68». Kihle mener dette er et sterkt hinder for 

utvidelse av virksomhet på eiendommen. 
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Forslagstillers kommentar: 

Forslagstiller henviser til Rådmannens kommentar. 

 

Rådmannens kommentar:  
Rådmannen mener det er hensiktsmessig å omregulere fra industri til bolig da det nå er etablert et 

nytt felt for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det totale 

arealet for slike formål er omtrent det samme som tidligere. Rådmannen har også sett på 

adkomstforholdene til feltet, og ser at det ikke er aktuelt med opparbeidelse av ny adkomst direkte 

fra E16. Dermed vil adkomst forbli gjennom boligområdet øst for E16, og det er lite ønskelig at 

trafikk til industri/forretning skal gå gjennom dette området. Det er også utfordringer knytta til 

høyden på undergangen under E16 sør for planområdet. 

 

Miljørettet helsevern Ringerike kommune, 27.04.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Statens vegvesen, 03.05.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Innsigelser 
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noen 

sosiale tjenester spesielt knytta til omsorgsboligene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Planforslaget ble 1.gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.03.16 sak 30/16.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene  

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpassa vanskeligstilte på boligmarkedet, sentralt i 

et etablert boligområde på Hallingby. Rådmannen mener det er positivt at boligene planlegges i 
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allerede etablerte boligområde med gangavstand til alle funksjoner på Hallingby, samt 

bussforbindelse til Hønefoss.  

 

Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold  

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i boligstrøk. I 

dette tilfellet er det vurdert til at det likevel er hensiktsmessig å gjennomføre omregulering. Dette 

fordi det fortsatt vil være store tilgjengelige friareal igjen etter omregulering i Høgåsveien. Det er 

også avklart med dagens hovedbrukergruppe i Hallingby barnehage, samt at det ikke er kommet 

inn innspill på at omregulering og bygging i det foreslåtte området har negativ virkning på dagens 

bruk.  

Eksisterende sti gjennom området legges om, og eksisterende bro over bekken nord for området 

istandsettes som en del av byggeprosessen.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6. 

 

Omregulering fra industri til boligformål  

Rådmannen foreslår at arealet kommunen eier nord i planområdet skal omreguleres fra industri til 

konsentrert boligbebyggelse. Rådmannen mener dette er hensiktsmessig da det er etablert nytt felt 

for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det totale arealet for 

slike formål er omtrent det samme som tidligere dersom dette feltet omreguleres til boligformål. 

Rådmannen har også sett på adkomstforholdene til feltet, og ser at det er lite trolig at det er aktuelt 

med opparbeidelse av ny adkomst direkte fra E16. Dermed vil adkomst bli gjennom boligområdet 

øst for E16, og det er lite ønskelig at trafikk til industri/forretning skal gå gjennom dette området. 

Det er også utfordringer knytta til høyden på undergangen under E16 sør for planområdet.  

 

Infrastruktur  

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. Kapasiteten i renseanlegget på Hallingby har 

vært sprengt, men etter oppgradering av eksisterende anlegg er det noe bedre kapasitet. På sikt 

skal anlegget tilknyttes Monserud.  

 

De foreslåtte utbyggingsområdene har adkomst fra kommunal vei. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse  

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, men 

konsekvenser skal likevel utredes og belyses. Rådmannen anser utredningene og analysene for å 

være tilstrekkelige. Det er krav om utredning av grunnforhold og grunnvannsforhold i forbindelse 

med byggesaken.  

 

Samlet vurdering  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart. 

2. Plankart, merket 2. gangs behandling, datert 01.06.16 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2. gangs behandling, revidert 01.06.16 

4. Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

5. Høringsuttalelser 

- Buskerud Fylkeskommune 
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- Fylkesmannen i Buskerud 

- Hallingby vel 

- Helge og Erik Kihle 

- Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 

- Statens vegvesen 

6. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

7. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget 

8. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen Anmodning om oppstart av 

reguleringsplan for stormarkedet. 

 

Saksbehandler:  Lars Lindstøl Arkiv: PLN 999  

Arkivsaksnr.: 15/8924    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

151/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet anbefaler oppstart av reguleringsplan for arealene rundt Ringerike Stormarked 

som vist i forslag til planavgrensning.  

 

Forslagstiller, Tronrud Eiendom A/S varsler selv oppstart av planarbeidet. 

 

Sammendrag 

Tronrud Eiendom har bedt om vurdering av om områdene for Stormarkedet likevel kan startes 

opp.  Ønsket er begrunnet med store utfordringer med å drifte Stormarkedet forsvarlig i 

dagens form. Bygningsmassen er nedslitt med stort behov for rehabilitering. Manglende 

attraktivitet og tomme lokaler er et problem både økonomisk og ved at bygningen ikke bidrar 

til å skape aktivitet i dette svært sentrale området.  

 

Innledning / bakgrunn 

Tronrud Eiendom A/S har tidligere fremmet sak for Formannskapet med ønske om oppstart 

av reguleringsplan for sine områder på Tippen og rundt Ringerike stormarked.  

Saksframlegg med rådmannens vurderinger og beskrivelse av områdene følger som vedlegg. 

Saken ble vedtatt utsatt.  

Behov for avklaring av videre bruk av arealene ved Ringerike Stormarked, hensynet til 

helhetlig utvikling av Øyaområdet samt områdets plassering der mulighet for å komme i 

konflikt med en fremtidig veiløsning er lite sannsynlig gjør at det er ønske om å starte opp 

regulering av et mindre område. 

 

Beskrivelse av saken 

Tronrud Eiendom er eier av Ringerike stormarked. Stormarkedet var tidligere viktig som 

handelsted men fremstår i dag som nedslitt med mange tomme lokaler. Det er behov for 

rehabilitering eller nybygg for å kunne etablere lokaler som tilfredsstiller dagens standard.  

Planområdet anses sentralt for å få til en helhetlig utvikling av Øyaområdet og er ment å 

inneholde Lloyds marked. 

 

Som følge av at planområdet, og dermed også bygningsmassen er betydelig innsnevret vil 

ikke planen komme inn under krav om konsekvensutredning. Utredning av planforslaget vil 

gjøres etter PBL § 4-2 første ledd. Dette innebærer beskrivelse av planens formål, 
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hovedinnhold og virkninger samt forholdet til rammer og retningslinjer som følger for 

området. Tema for utredningen bør presiseres ved varsel om oppstart. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet fattet i møte 10.05.2016 sak 86/16 følgende vedtak: 
1. Saken utsettes.  

2. Formannskapet, som planutvalg, ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente 

løsninger for samferdsel i Hønefoss sentrum.  

3. Strategikonferansen 6. og 7. juni dedikeres i sin helhet til en by- og arealutviklingskonferanse.  

4. Inger Kammerud (H) og Magnus Herstad (Frp) bistår rådmannen i det videre arbeidet.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener Stormarkedet ligger slik plassert at det ikke vil komme i konflikt med en 

eventuell omlegging eller utvidelse av dagens veisystem. Fasadene mot brua og de historiske 

bygningene bak vil være viktige å ivareta og gjør det utenkelig å gå over dette området med 

nye veier.  Mulighetene for en utvidelse eller omlegging anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom 

at Tippenområdet ikke reguleres til bebyggelse nå. 

 

Rådmannen har forståelse for behovet for å starte arbeidet med revitalisering av Ringerike 

Stormarked og støtter forslagstillers ønske om oppstart. Rådmannen anser at oppstart av dette 

området isolert ikke vil komme i konflikt med Formannskapets vedtak da det ikke er 

sannsynlig at planen vil komme i konflikt med fremtidige løsninger for samferdsel. Området 

vil knytte seg naturlig til Øyaområdet og bør sees i sammenheng med dette for å få gode 

helhetlige løsninger på vestsiden av Hønefoss bru. 

 

Rådmannen anbefaler oppstart av ønsket område og mener dette ikke kommer i konflikt med 

hensynene som lå til grunn for vedtak om utsettelse. Rådmannen mener det vil være en god 

løsning at forslagstiller selv varsler oppstart for området. 

 

Vedlegg 

Anmodning om oppstart av reguleringsplan 

Avgrensing av planområdet 

Protokoll tidligere behandling 

Saksframlegg tidligere oppstartssak 

Forslag til planprogram tidligere oppstartssak. (Til informasjon. Vil ikke bli videreført i 

saken) 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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418 detaljreguleringsplan for Follummoen næringsområde - 1. gangsbehandling  

 

Saksbehandler:  Ingeborg Faller Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 15/9831    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 20.06.2016 

152/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Follummoen næringsområde sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.  

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 191-2 Nedre Kilemoen 2, vedtatt 

21.11.05, ved vedtak av 0605_418 Follummoen næringsområde. 

 

Sammendrag 

Planforslaget innebærer åpning for handel med plasskrevende varer i et område avsatt til 

industri i kommuneplanen, samt en økning fra 25 % til 40 % BYA. Stitraseer gjennom 

området flyttes til en grøntkorridor øst for området, og krysset fv 172 X Follummoveien må 

utbedres i henhold til gjeldende utformingskrav før det gis brukstillatelse for bygg i 

planområdet.   

 

Planforslaget er delvis i strid med kommuneplanen da det åpnes for nytt formål, men 

rådmannen mener arealbruken er hensiktsmessig ettersom det forhindrer at nye areal må 

beslaglegges til utbygging i en situasjon der de bynære friluftsområdene er under press.  

 

Bakgrunn 

Området ønskes omregulert av SAT-gruppen, grunneier i hoveddelen av planområdet, som 

ønsker at det åpnes for handel med plasskrevende varer, samt økt utnyttingsgrad fra 25 til 40 

% BYA.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjort vedtak i saken, men det er gjennomført høring om oppstart, utsendt 

03.02.16, med frist for innspill 29.02.16.  
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Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området ligger ca 6 km nord for Hønefoss og er regulert til industri. Det er nesten ikke 

bygget på området, kun noe på tre tomter i nord. Det er etablert infrastruktur på området i 

form av vei og vann- og avløpsanlegg. Utover dette består området stort sett av skog, med 

noen turstier. Området ligger i tilknytning til et eksisterende industriområde.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS v/Magnus Torp 20.05.16.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av 

plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende temanotater og 

analyser. 

 

Planforslaget innebærer at formålene endres fra å være regulert til industri og lager, til å også 

omfatte handel med plasskrevende varer. Det foreslås en økning i utnyttelsesgrad fra 25 til 40 

% BYA som tilsvarer utnyttelsesgraden for 275 Nedre Kilemoen 3 på motsatt side av 

Follummoveien. Det foreslås også å flytte grøntdraget som er regulert gjennom området 

østover til grøntdraget her, samt å legge om eksisterende turstier inn i dette turdraget. Det 

foreslås ikke endringer i byggehøyde, som er 12 meter i gjeldende plan. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. SAT-gruppen AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 191-2 Nedre Kilemoen 2, vedtatt 21.11.05. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til industri og lager. Tillatt utnyttelsesgrad 

er 25 % og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer eller 12 meter mønehøyde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

Gbnr 50/294 – SAT-gruppen AS 

50/340 – VN Bygg AS 

50/327 – BMH Eiendom AS 

50/335 – Runar Granstad 

 

Uttalelser til planoppstart 

Cowi AS v/Magnus Torp varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 03.02.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 06.02.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  



  Sak 152/16 

 

 Side 104 av 125   

 

 

 

Jernbaneverket, 15.02.16 

Avstand til jernbanen: Viser til § 10 - lov om anlegg og drift av jernbane: Det er forbudt uten 

avtale med kjørevegens eier å oppføre bygninger eller annen installasjon, foreta utgraving 

eller oppfylling innen 30 meter fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av 

reguleringsplan.  

 

Det er viktig med tilstrekkelige sidearealer for sikker togdrift.  Det skal sikre handlefrihet i 

forhold til senere utvidelser, anlegg for teknisk utstyr, master for kontaktledning, signalutstyr 

og støyskjermer. Det skal sikre forenklet tilkomst til sporet og nødvendig plass for 

reparasjoner og vedlikehold, tilstrekkelig avstand ift. støy, vibrasjoner, strukturlyd m.m.  

 

Avrenning:  

Planen må sikre at overflatevann behandles slik at det ikke er fare for at utvasking og/eller 

andre endringer som kan påvirke jernbanen negativt. Likedan må planarbeidet sikre at 

eventuelle endringer i grunnvannet ikke vil medføre negative virkninger for jernbanen.  

 

Friluftsområde:  

Friluftsområde mellom jernbanen og industriområdet må avsettes til friluftsområde eller 

lignende formål for å sikre skråningen mot jernbanen. 

 

Gjerde:  

Planen må innarbeide sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8m høyde mot 

jernbanen. Dette må innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 

Grunnforhold:  

Tiltak i grunnen – herunder graving eller masseforflytning – vil, avhengig av de stedlige 

grunnforhold, kunne destabilisere jernbanen. Tiltakshaver må foreta nødvendige grunn- 

undersøkelser før tiltak iverksettes.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse:  

JBV forutsetter at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse etter PBL § 4-3, og at ROS-

analysen legges ut til offentlig ettersyn sammen med planforslaget. 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Avstand til jernbanen: 

Avstand til jernbanen er hensyntatt i planforslaget. Nærmeste avstand mellom byggegrense og 

nærmeste spors midtlinje er over 60 meter. 
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Avrenning:  

Tiltaket skal ikke endre avrenningsforhold mot jernbanen. Ved tiltak i planområdet skal også 

sikres at eventuelle endringer i grunnvannet ikke vil medføre negative virkninger for 

jernbanen. 

 

Når det gjelder overvann skal dette håndteres inne på tomtene ved infiltrasjon i grunnen og at 

overvannet føres til tilliggende bekk eller annet drensystem. Det skal vurderes erosjonssikring 

hvis overvannet føres samlet ut av området. Løsningene utarbeidet og godkjent i 2005 

videreføres i planforslaget. 

 

Friluftsområde: 

Regulert friluftsområde i gjeldende bebyggelsesplan (2005) videreføres i planforslaget, og får 

utvidet bredde for å sikre gode og tilgjengelig fri- og turarealer. Videre sikres jernbanen 

tilstrekkelige sidearealer, og skråningen mellom industri-  området og jernbanen sikres. 

 

Gjerde:  

Sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8m høyde mot jernbanen, innarbeides i 

planens reguleringsbestemmelser. 

 

Grunnforhold: 

Sikres i rekkefølgebestemmelsene og i byggesak.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse iht. PBL § 4-3 utarbeides ifm. planforslaget, og denne legges ut 

til offentlig ettersyn sammen med planforslaget.  

 

Rådmannens kommentar: 

Bestemmelse om avrenning til jernbanen og om geotekniske undersøkelser i forhold til 

jernbanen legges til i bestemmelsene. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMB), 23.02.16 

Miljøvennlige energiløsninger:  

FMB ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet som en del av planarbeidet og viser 

til nasjonale mål for energieffektive bygningsløsninger og at plan- og bygningsloven stiller 

krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning. Viktig 

tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe eller 

bioenergi.  

 

Samordnet areal- og transportplanlegging: 

FMB viser til Statlig plan- retningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser, og ber om at det legges vekt på en 
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trafikksikker atkomst for gående og syklende, og at kommunen vurderer behovet for 

tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 

 

Handel med plasskrevende varer:  

FMB påpeker at handel med plasskrevende varer vil øke transporten til området og medføre 

at klimagassutslippene vil øke og er derfor skeptisk til å åpne opp for handel i dette området. 

Ber Ringerike kommune vurdere i kommuneplanen hvilke områder det skal kunne etableres 

handel. Viktig å konsentrere mest mulig av handelen til sentrumsområdet og plassere 

plasskrevende og arealkrevende varer i randområdene for å redusere transportbehovet. 

Kilemoen ligger ca. 4-5 km fra Hønefoss sentrum, og er derfor et område hvor det ikke bør 

legges til rette for besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet. FMB ber om at dette temaet 

blir nøye vurdert som en del av dokumentasjonsunderlaget til planforslaget og viser til 

definisjon i fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Hvis det skal åpnes opp for 

plasskrevende varer skal definisjonen i fylkesdelplanen legges til grunn.  FMB belyser tema 

som bransjeglidning og utfordring med supplerende varegrupper.  

 

Naturmangfoldloven:  

FMB bemerker at bebyggelsesplanen for området ble vedtatt før natur- mangfoldloven trådte i 

kraft i 2009. Det må derfor redegjøres for hvordan de 

miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Miljøvennlige energiløsninger:  

Nye bygg innenfor planområdet skal bygges iht. til TEK 10, som i utgangspunktet setter 

strenge krav til bl.a. lav energibruk i byggene.  

 

Området ligger utenfor nett for fjernvarme. 

 

Samordnet areal og transport: 

Tiltaket er etter vår vurdering i tråd med føringer gitt i rikspolitiske retningslinjer samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. At plasskrevende virksomheter etableres på steder som 

Kilemoen betyr bl.a. at sentrumsnære arealer kan frigjøres til utbygging og fortetting.  Dette 

sikrer høyere utnyttelse nært til et viktig kollektivknutepunkt.  

 

Planforslaget vil medføre en økning i antall bedrifter, noe mer arbeidsplassintensive bedrifter 

og økt handel på Kilemoen. Trafikkutredningen konkluderer med at myke trafikanter vil 

utgjøre en begrenset del av trafikken til og fra området. Det er videre svært få boliger i 

nærområdet. Dermed vurderes det som lite hensiktsmessig eller kostnadsforsvarlig å etablere 

G/S til og fra området.  

 

Det går i dag bussrute langs Fv. 172, med busstopp der Follummoveien møter Fv. 172. Det er 

derimot ikke et avmerket busstopp. Planforslaget vanskeligjør ikke mulighet for bussrute til 
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Kilemoen, og kollektive transportmidler omtales i planforslaget, men det legges i 

utgangspunktet ikke opp til krav om opparbeidelse av bussholdeplass el lign.   

 

Handel med plasskrevende varer:  

I planforslagets bestemmelser er det bestemmelser som sikrer type handel og omfang:  

- Handel med plasskrevende varer er begrenset til forretninger som forhandler biler og 

motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/ 

hagesentre.  

- Ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, må det dokumenteres at plasskrevende 

handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen. 

 

Videre er vår vurdering at planforslaget legger til rett for "rett virksomhet på rett sted", iht. 

den såkalte ABC-modellen. For vurdering se planbeskrivelsen kap. 8.2.  

 

Det er redegjort for hvordan de 

miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener det er positivt at areal som allerede er regulert til industri kan brukes til 

andre utbyggingsformål framfor at nye areal beslaglegges til utbygging, ettersom de bynære 

friluftsområdene rundt Hønefoss er under stort press. Det har vist seg å ikke være marked for 

industrietableringer på det regulerte området. Som forslagsstiller også sier så er det positivt å 

flytte handel med plasskrevende varer ut av byen for å frigjøre areal for mer effektiv 

utnyttelse i sentrumsområder.  

 

Det er svært viktig at definisjonen av plasskrevende varer er tydelig og ikke kan tolkes, for å 

unngå etablering av trafikkgenererende handel i dette området. Derfor brukes definisjonen fra 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, med unntak av innstramming 

slik at hagesentre ikke tillates.  

 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Statens vegvesen(SVV), 23.02.16 

Samordnet areal- og transport:  

SVV påpeker viktigheten av at områder for ny utbygging er vurdert i en større sammenheng 

med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent 

kommune(del)plan. At det skal åpnes for andre typer formål (enn industri og lager), slik som 

handel med plasskrevende varer, gir en indikasjon på at det er ønskelig å regulere for formål 

som ikke er i tråd med gjeldende KP. Alle relevante fagområder for Statens vegvesen 

(arealpolitiske føringer, trafikk, støy og trafikksikkerhet) skal utredes i reguleringsplanen. 
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Trafikkutredning:  

Planarbeidet åpner for økt utnyttelsesgrad og andre arealformål enn regulert i gjeldende plan, 

noe som vanligvis medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. De trafikkmessige 

virkningene av planen må dokumenteres, herunder hvilke trafikktyper og mengder ny 

reguleringsplan kan tenkes å påføre det øvrige vegnettet. 

 

Kryssene for Follummoeveien x Fv172 og Fv172 x E16 må inngå i analysen. Forholdet til 

kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I 

den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller 

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet.  

 

Støy:  

Byggegrensen skal vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering 

av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg må støyforholdene være dokumentert og 

nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Det må også vurderes om trafikkøkning som følge av 

plantiltaket vil påvirke eksisterende støyømfintlige formål i området. SVV minner om at 

byggegrensen gjelder for alle tiltak, for eksempel veger, parkeringsplasser m.m. 

 

Kollektive transportmidler:  

Videre ber SVV om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Samordnet areal- og transport: 

Det vises til tilsvar til FMB angående samordnet areal og transport. For øvrig skal relevante 

fagområder utredes ifm. planarbeidet.   

 

Trafikkutredning:  

Det er utarbeidet en trafikkutredning i tråd med innspill fra bl.a. SVV. I rapporten  

anbefales at det gjennomføres en mer detaljert trafikksikkerhets- vurdering av krysset E16 x 

Fv. 172. Det presiseres at dette bør skje uavhengig av utbyggingen, fordi det med generell 

trafikkvekst vil bli både økt trafikk på hovedveg- og lokalvegnettet, og det allerede er 

utfordringer der i dagens situasjon. Videre konkluderes med at krysset mellom Fv 172 og 

Fullummoveien bør utbedres med trafikkøy i sekundærveg iht. geometriske krav i Statens 

vegvesens håndbok V121. Det understrekes at krysset ventelig ikke vil ha 

avviklingsproblemer i fremtidig situasjon. 

 

Anbefalinger i trafikkutredningen er innarbeidet i rekkefølge- bestemmelsene.  

 

Støy: 

Planområdet grenser ikke til hverken fylkes, riks-, eller Europavei. Det reguleres ikke 

støyømfintlige formål i området. 
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Det er utført en overordnet støyberegning av boligen i Follummoveien 8 i forbindelse med 

planarbeidet. I denne anbefales det at boligen utredes for lokale støytiltak dersom 

Follummoen området utbygges. 

Utredning og tiltak sikres i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Kollektive transportmidler: 

Viser til tilsvar til FMB.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener ÅDT som var beregna for gjeldende plan fortsatt kan benyttes som 

grunnlag for utbygging som kan tillates før utredning må gjennomføres, men at det må 

gjennomføres sikkerhetsutredninger av krysset fv. 172 X E16 dersom ÅDT for området 

overstiger det som er tillatt i gjeldende plan. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert 

av forslagsstiller. 

 

Statnett, 29.02.16 

Byggeforbudsbelte:  

Plangrensen er lagt slik at tomtegrensen går inn mellom dagens ledninger. På Ringerike er 

byggeforbudsbeltet øket til totalt 85 meter for begge ledningene. Dette måles 27,5 meter 

horisontalt og vinkelrett ut til siden fra senter ledning. 

 

I byggeforbudsbeltet til eksisterende ledninger er det etter gjeldene skjønnsforutsetninger, 

ikke tillatt å endre terrenget, anlegge veier, etc. uten skriftlig tillatelse fra Statnett. Ved bruk 

av anleggsmaskiner, kraner, sprengstoff etc., nærmere enn 30 meter fra nærmeste faseline, 

skal vår ledningsmester varsles i god tid før anleggsstart. Fjellsprengning i nærhet av linjer 

må utføres av kvalifiserte personer. Det forutsettes at Statnett fortsatt vil ha tilgang til alle 

anlegg i forbindelse med drift og vedlikehold, som kan bety bruk av både kjøretøy og 

helikopter. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Byggeforbudsbelte: 

Et byggeforbudsbelte er lagt inn i reguleringsplanen som faresone – høyspenningsanlegg. 

Denne sonen er videreført fra gjeldende bebyggelsesplan (2005). Bredde på faresonen målt i 

meter horisontalt og vinkelrett ut til siden fra senter ledning, er i overkant av 50 meter.  

 

Det innarbeides en bestemmelse som sikrer at ved tiltak innenfor området skal det innhentes 

uttalelse fra Statnett før tiltaket igangsettes.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
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Buskerud fylkeskommune(BFK), 29.02.16 og 15.03.16 

Automatisk fredete kulturminner:  

I brev av 29.2.16 uttaler BFK at det må gjennomføres arkeologiske registreringer i 

planområdet. Etter påfølgende dialog frafalles kravet om arkeologiske registreringer i epost 

av 15.3.16. Dette etter ny gjennomgang av saken. BFK ber derimot om at det innarbeides en 

reguleringsbestemmelse som opplyser om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd, 

og foreslår følgende formulering: «Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved 

fylkeskommunen varsles jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd». 

 

Nyere tids kulturminner: 

BFK har ingen merknader hva gjelder nyere tids kulturminner. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Automatisk fredete kulturminner: 

Uttalelsen tas til orientering.  

 

I planforslaget innarbeides en reguleringsbestemmelse som sikrer at en ved eventuelle funn 

under anleggsarbeid eller annen virksomhet stanser arbeidet og tar kontakt med kulturminne- 

myndighetene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringerike kommune, utbygging(RKU), 22.02.16 

Kapasitet – vannledninger:  

Området er bygget ut med infrastruktur, blant annet felles/privat vei og vann- og 

spillvannsledninger. Det tas et forbehold vedr. vannledninger: den høyere utnyttelsesgraden 

og eventuelt krav til sprinkling kan medføre at eksisterende vannledninger har for liten 

kapasitet.  Det vil si at området i tillegg til kravet på 50 l/s mot min. 2 bar trykk må ta høyde 

for vann til sprinkling.  

 

RKU vil kreve at det redegjøres for behovet til sprinklingsvann før planen vedtas, og at det 

gjøres en utredning på det eksisterende vannettet på dette næringsområdet. Det tas inn 

rekkefølgebestemmelse om krav til brannvann, og at det ikke gis igangsettingstillatelse for 

nye bygg før brannvannsbehovet er dekket. Viser også til rekkefølgebestemmelser i gjeldende 

plan. RKU ønsker å bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Kapasitet – vannledninger: 

I rapport av Cowi AS datert 03.05.16 om vurdering av brannvann/slukkevann utarbeidet i 

forbindelse med planarbeidet fremkommer det at det eksisterende vann- og avløpsledninger 
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ikke dekker behovet til tilstrekkelig brannvannskapasitet for den utbyggingen planforslaget 

legger opp til. Rapporten legger frem alternativer for å løse kapasitetsutfordringen. I 

planforslaget er dette fulgt opp ved at det i planbestemmelsene § 6.1 nr. 4 er angitt at det ikke 

kan gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannforsyningen 

tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 

 

RKU vil bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringeriks-kraft AS, 26.02.16 

RIK-Nett har noe nett i og rundt planområdet (bl.a. Høyspent- lufttrase i grensen i sør og mot 

Follummoveien og høyspentkabeltrase i adkomstveien). Jf. forskrift for elektriske 

forsyningsanlegg skal den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til 

nærmeste punkt på bygninger må være større enn 6,0 meter.   

 

Det vises til enhver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg 

og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme 

gjelder også eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. RIK ønsker å bli informert i den 

videre planfasen, for å kunne planlegge eventuelle endringer/ flyttinger/ ombygginger av 

eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tas til følge. Planforslagets byggegrenser og faresone sikrer at den horisontale avstanden fra 

ytterste fase på høyspentlinjene til nærmeste punkt på bygninger er større enn 6,0 meter. 

 

Øvrige merknader tas til orientering.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad, blant annet gjennom 

variert tilbud av handel. For å oppnå effektiv arealdisponering skal funksjoner, blant annet 

handel, lokaliseres etter ABC-modellen om rett virksomhet på rett sted. Handel med 

plasskrevende varer faller inn under C-lokaliteter, som ligger lengst fra sentrumskjernen.   

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til industri. Planforslaget er 

delvis i strid med overordnete planer, ettersom det åpner for handel med plasskrevende varer i 

tillegg til industri.  
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Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er i strid med kommuneplanen og 

legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planlagt bebyggelse og funksjoner passer godt inn i et allerede etablert industriområde med 

nær tilknytning til hovedveinettet.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av ovenstående kommentarer.  

 

Infrastruktur 

Infrastruktur i form av vei, vann og avløp er etablert på området. Brannvannskapasitet må 

utredes før det gis igangsettingstillatelse. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Eksisterende stier legges om og grøntdraget som i dag går gjennom området flyttes til 

grøntdraget i øst, noe som gir et bredere belte med grønt, og bedre fleksibilitet i 

byggeområdene.  

 

Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er oppfylt.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Utredningsplikten er oppfylt.  
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ROS-analysen avdekker ingen forhold med høy risiko, men flere med middels risiko. Disse er 

i stor grad knytta til trafikkforhold, samt blant annet terreng, vann- og kraftforsyning og 

rekreasjonsområde. Avbøtende tiltak for å unngå disse risikoene er innarbeida i planforslaget. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen mener det er positivt at det åpnes for handel med plasskrevende varer på 

Follummoen, framfor at det åpnes for nye utbyggingsområder i bynære friluftsområder. På 

denne måten frigjøres også areal i sentrum, som kan nyttes til boliger og mer publikumsretta 

aktivitet.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Buskerud fylkeskommune 

b. Buskerud fylkeskommune 

c. Fylkesmannen i Buskerud 

d. Jernbaneverket 

e. Ringeriks-kraft AS 

f. Utbygging Ringerike kommune 

g. Statnett 

h. Statens vegvesen 

6. Oppstartsvarsel 

7. Gjeldende reguleringsplan 191-2 

a. Plankart 

b. Bestemmelser 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Fornyelse av skjenkebevilling - Hønefoss Ballklubb  

 

Saksbehandler:  Kari Véien Denné Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 16/1175    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

153/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Hønefoss Ballklubb org.nr 974 338 947 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for AKA Arena.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Kåre Aspen f. 29.5.1953 godkjennes som styrer og Ove Karlsen f. 13.3.1973 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2019 

– 2020 for Ringerike kommune.  

 

Sammendrag 

 

Hønefoss Ballklubb har søkt om fornyelse av skjenkebevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 
Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politi for 

uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som søkes 

godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått obligatoriske 

kunnskapsprøver.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling som stedet innehar i dag.
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



 

 

 

Ringerike kommune 

 

  Sak  154/16 

Side 116 av 125   

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Kooperativen AS  

 

Saksbehandler:  Hanne Skollerud Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 16/1760    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

154/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kooperativen AS org.nr 995 188 740 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Kooperativen, Nordre Torv 2, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Kjell-Eric Andersen f. 27.5.1968 godkjennes som styrer og Terje Andersen f. 27. 8. 

1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitiske handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kooperativen AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 9.6.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



 

 

 

Ringerike kommune 

 

  Sak  155/16 

Side 118 av 125   

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Sørsida Grill & BBQ  

 

Saksbehandler:  Kari Véien Denné Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 16/2510    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

155/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Sørsida AS org.nr 917 032 157 gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Sørsida Grill & BBQ, Arnemannsveien 3, Hønefoss 

 Jonas Gythfeldt f. 1.10.1976 godkjennes som styrer for bevillingen og Kjetil Viken f. 

4.5.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 For øvrig gjelder følgende: 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for 

de arealer innsendte tegninger viser. 

b) Bevillingen gis under forutsetninga av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i 

nøye samsvar med de til enhver gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, 

forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Sørsida AS ønsker å starte Sørsida Grill & BBQ i Arnemannsveien 3. Søknaden er kun sendt 

politiet og rusenheten for uttalelse, da pliktige oppgaver fra skatteetaten er vedlagt søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Bevillingssøker skriver følgende i sin konseptbeskrivelse: 

«Sørsida Grill & BBQ skal servere mat med røtter fra de amerikanske sørstatene. 

Restauranten vil foreløpig satse på middagsservering, samt servering av småretter, snacks og 

drikkevarer til et voksent publikum etter normal «middagstid». Restauranten skal dog ikke 

være noen nattklubb og våre foreløpige plan er å stenge før midnatt alle dager i uken, med 

unntak når vi gjennomfører kulturelle arrangementer. Slike arrangementer vil forekomme 

unntaksvis og ikke i fast mønster. Antatt åpningstid vil være 15:30 til 21:30 (tirsdag-

onsdag+søndag) og 15:30 -23:30 (fredag og lørdag). Restauranten vil også tilby take-out og 

cateringtjenester. Sørsida Grill & BBQ skal være en familievennlig restaurant uten 

aldersgrense. Det vil allikevel være slik at enkelte arrangementer vil bli tillagt en aldersgrense 

når dette er hensiktsmessig. Foreløpig har vi ikke søkt om uteservering da det i skrivende 

stund er uklart hvordan utearealet vil se ut, men det er godt mulig en slik søknad vil komme 

på et senere tidspunkt. Arealet vil da uansett være begrenset». 
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Det er ingen negative merknader fra høringsinstansene. Personene som søkes godkjent som 

styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener serveringssted vil være et positivt tilskudd til dagens restauranttilbud i 

Hønefoss. 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.  

 

Vedlegg 

 

Ved behov for vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



 

 

 

Ringerike kommune 

 

  Sak  156/16 

Side 120 av 125   

 

Serverings- og skjenkebevilling - Pacino's  

 

Saksbehandler:  Kari Véien Denné Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 16/2697    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

156/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fusion Cuisine AS org.nr 997 806 409 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Pacino’s, Arnemannsveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ahmed M. Hussein f. 12.3.1978 godkjennes som styrer og Merethe Lind f. 30.1.1974 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetninger av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan2016-

2020 for Ringerike kommune. 

 

Sammendrag 

 

Fusion Cuisine AS har overtatt lokalene ved siden av Lloyds Pub. Det har tidligere vært 

drevet bar i lokalene.  

 

Søknaden er sendt politi, skatteetaten, skatteoppkrever og rusenheten for uttalelse. Personene 

som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått obligatoriske 

kunnskapsprøver. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Søknaden viser at stedet skal servere italiensk mat, kafe, desserter. I tillegg vil stedet drives 

som bar med musikk i helgene. Det er 24 sitteplasser innendørs, og 30 sitteplasser utendørs. 

 

Det har tidligere vært drevet bar i de angjeldende lokalene, som ligger på Hønefoss Bru. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan. 
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Juridiske forhold  

 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Bevillingssøker og personene 

som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer fyller vandelskravene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Bevillingssøker har ikke hatt skjenkebevilling tidligere, men driver i dag gatekjøkken i 

Fossveien. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad med vedlegg, mottatt 26.4.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 27.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 28.4.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 6.5.2016 

Uttalelse fra Skatt Midt-Norge, mottatt 12.5.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 6.5.2016 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Fornyelse av skjenkebevilling  - Hønefoss Bowlingsenter AS  

 

Saksbehandler:  Kari Véien Denné Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 16/1169    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

157/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Hønefoss Bowlingsenter AS org.nr 985 867 712 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Marie J. Paulsson Berg f. 10.9.1984 godkjennes som styrer og Rune Herold Andersen 

f. 20.5.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser fastsatt i lover, 

forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hønefoss Bowlingsenter AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni.  

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 
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Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Serverings- og skjenkebevilling - Café Casablanca  

 

Saksbehandler:  Kari Véien Denné Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 16/2696    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

158/16 Formannskapet 21.06.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fusion Cuisine AS org.nr 997 806 409 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Café Casablanca, Arnemannsveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ahmed M. Hussein f. 12.3.1978 godkjennes som styrer og Merethe Lind f. 30.1.1974 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetninger av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan2016-

2020 for Ringerike kommune. 

 

Sammendrag 

 

Fusion Cuisine AS har overtatt lokalene der Un Poco tidligere drev bar. Søknaden er sendt 

politi, skatteetaten, skatteoppkrever og rusenheten for uttalelse. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Søknaden viser at stedet skal servere marokkansk og spanskinspirert mat. I tillegg vil stedet 

drives som bar med musikk i helgene. Det er 24 sitteplasser innendørs, og 28 sitteplasser 

utendørs. 

 

Det har tidligere vært drevet bar i de angjeldende lokalene, som ligger på Hønefoss Bru. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan. 
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Juridiske forhold  

 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Bevillingssøker og personene 

som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer fyller vandelskravene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Bevillingssøker har ikke hatt skjenkebevilling tidligere, men driver i dag gatekjøkken i 

Fossveien. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad med vedlegg, mottatt 26.4.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 27.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 28.4.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 6.5.2016 

Uttalelse fra Skatt Midt-Norge, mottatt 12.5.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 6.5.2016 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



 

Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskap og kommunestyre 

Fra: Rådmann 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1015-50 17793/16 PLN 344 03.05.2016 

Svar på grunngitt spørsmål (Helge Stiksrud, Venstre): Vedrørende 

Fylkesmannens innsigelse for 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak 
 

 

Bakgrunn 

Helge Stiksrud, Venstre, fremmet grunngitt spørsmål omkring innsigelser knyttet til 

områderegulering for Kilemoen sandtak. Ordfører besvarte dette i kommunestyrets møte 28. 

april 2016, sak 66/16. Rådmannen har med bakgrunn i dette utarbeidet dette notatet og legger 

det fram til formannskap og kommunestyre. 

 

 

Slik står saken 

 

1. Administrasjonen jobber etter politiske fattede vedtak. Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning fattet følgende enstemmige vedtak i sitt møte 09.03. 2015: 

1. Forslag til områderegulering for Kilemoen sanduttak 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. Ved vedtak av områdereguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av 

reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen vedtatt 29.08.2002, som overlappes av ny 

plan. 

 

2. I høringsrunden kom det innsigelse fra fylkesmannen i Buskerud (FMBU) datert 

29.04.15  – «sanduttaket vil komme i konflikt med nasjonalt verdifullt naturmangfold» 

og «imøteser en videre dialog om reduksjon av uttaksområdet». 

  

3. I brev fra direktoratet for Mineralforvaltning 27.08.2015, som er statens fagmyndighet 

ved forvaltning og utnyttelse av mineralressurser, påpekes det at Kilemoen er en 

nasjonalt viktig grusforekomst, og har stor betydning for forsyning av denne type 

byggeråstoff.  

 



 

 

4. Epostkorrespondanse mellom Asplan, som er forslagsstillers konsulent, og Ringerike 

kommune (RK) i august/september 2015 hvor det ble bestilt supplerende vurderinger av 

konsekvenser for sandfuruskog og nye avgrensninger. 

 

5. Oversendelse av notat til RK fra Asplan, datert 17.12.15 – forslag til nye avgrensninger, 

men ikke vurderinger og anbefalinger. 

 

6. Rådmannen vil presisere at det i brev fra RK til FMBU, datert 12.01.16, ikke anmoder 

om å trekke innsigelsen, men at innsigelsen revurderes. Følgende siteres fra brevet: 

«På bakgrunn av ny kartlegging av sandfuruskog og utdypende uttalelse fra direktoratet 

ber vi om at fylkesmannen vurderer sin innsigelse på nytt. Dersom innsigelsen ikke 

trekkes ber vi om begrunnelse for dette, og at det spesifiseres og avmerkes på kart 

hvilke områder innsigelsen er omfattet av, samt hvilke områder som anses som spesielt 

viktige for nasjonalt verdifullt naturmangfold. 

Det er vanskelig for kommunen å avveie hensynet til motstridende nasjonale interesser. 

Vi ber om at en eventuell videre kontakt om endringer i planforslaget skjer i dialog 

mellom både fylkesmannen, direktoratet og kommunen. Planforum kan være en god 

arena for dette.»  

 

I denne saken er det direktoratet for mineralforvaltning som er en uttalepart. 

 

7. Brev fra FMBU til RK, datert 01.02.16 – fylkesmannen opprettholder innsigelsen fordi 

de ikke finner grunnlag for å trekke innsigelsen – «ber kommunen om å vurdere 

størrelsen på uttaket på nytt og at det legges opp til en utvidelse av uttaket som ikke 

resulterer i at naturtypen med sandfuruskog reduseres i verdi». 

 

8. Brev fra RK til FMBU, datert 10.02.16 – ber om møte der de aktuelle fagområdene er 

tilstede.  

 

9. Status nå er at forslagsstiller sammen med konsulent skal gjøre er vurdering av 

alternativer for avgrensninger med tanke på at naturtypelokaliteten opprettholder sin 

verdi. 

 

10. Områdereguleringen er i planprosess fortsatt. Som oversikten viser er det ulike nasjonale 

hensyn som må avveies i denne saken, før planen kan fremmes til endelig behandling. 

Dersom større endringer foreslås, må planen til ny politisk behandling for evt. å legges 

ut på ny høring og offentlig ettersyn. 
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1015-50 17793/16 PLN 344 03.05.2016 

Svar på grunngitt spørsmål (Helge Stiksrud, Venstre): Vedrørende 

Fylkesmannens innsigelse for 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak 
 

 

Bakgrunn 

Helge Stiksrud, Venstre, fremmet grunngitt spørsmål omkring innsigelser knyttet til 

områderegulering for Kilemoen sandtak. Ordfører besvarte dette i kommunestyrets møte 28. 

april 2016, sak 66/16. Rådmannen har med bakgrunn i dette utarbeidet dette notatet og legger 

det fram til formannskap og kommunestyre. 

 

 

Slik står saken 

 

1. Administrasjonen jobber etter politiske fattede vedtak. Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning fattet følgende enstemmige vedtak i sitt møte 09.03. 2015: 

1. Forslag til områderegulering for Kilemoen sanduttak 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. Ved vedtak av områdereguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av 

reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen vedtatt 29.08.2002, som overlappes av ny 

plan. 

 

2. I høringsrunden kom det innsigelse fra fylkesmannen i Buskerud (FMBU) datert 

29.04.15  – «sanduttaket vil komme i konflikt med nasjonalt verdifullt naturmangfold» 

og «imøteser en videre dialog om reduksjon av uttaksområdet». 

  

3. I brev fra direktoratet for Mineralforvaltning 27.08.2015, som er statens fagmyndighet 

ved forvaltning og utnyttelse av mineralressurser, påpekes det at Kilemoen er en 

nasjonalt viktig grusforekomst, og har stor betydning for forsyning av denne type 

byggeråstoff.  

 



 

 

4. Epostkorrespondanse mellom Asplan, som er forslagsstillers konsulent, og Ringerike 

kommune (RK) i august/september 2015 hvor det ble bestilt supplerende vurderinger av 

konsekvenser for sandfuruskog og nye avgrensninger. 

 

5. Oversendelse av notat til RK fra Asplan, datert 17.12.15 – forslag til nye avgrensninger, 

men ikke vurderinger og anbefalinger. 

 

6. Rådmannen vil presisere at det i brev fra RK til FMBU, datert 12.01.16, ikke anmoder 

om å trekke innsigelsen, men at innsigelsen revurderes. Følgende siteres fra brevet: 

«På bakgrunn av ny kartlegging av sandfuruskog og utdypende uttalelse fra direktoratet 

ber vi om at fylkesmannen vurderer sin innsigelse på nytt. Dersom innsigelsen ikke 

trekkes ber vi om begrunnelse for dette, og at det spesifiseres og avmerkes på kart 

hvilke områder innsigelsen er omfattet av, samt hvilke områder som anses som spesielt 

viktige for nasjonalt verdifullt naturmangfold. 

Det er vanskelig for kommunen å avveie hensynet til motstridende nasjonale interesser. 

Vi ber om at en eventuell videre kontakt om endringer i planforslaget skjer i dialog 

mellom både fylkesmannen, direktoratet og kommunen. Planforum kan være en god 

arena for dette.»  

 

I denne saken er det direktoratet for mineralforvaltning som er en uttalepart. 

 

7. Brev fra FMBU til RK, datert 01.02.16 – fylkesmannen opprettholder innsigelsen fordi 

de ikke finner grunnlag for å trekke innsigelsen – «ber kommunen om å vurdere 

størrelsen på uttaket på nytt og at det legges opp til en utvidelse av uttaket som ikke 

resulterer i at naturtypen med sandfuruskog reduseres i verdi». 

 

8. Brev fra RK til FMBU, datert 10.02.16 – ber om møte der de aktuelle fagområdene er 

tilstede.  

 

9. Status nå er at forslagsstiller sammen med konsulent skal gjøre er vurdering av 

alternativer for avgrensninger med tanke på at naturtypelokaliteten opprettholder sin 

verdi. 

 

10. Områdereguleringen er i planprosess fortsatt. Som oversikten viser er det ulike nasjonale 

hensyn som må avveies i denne saken, før planen kan fremmes til endelig behandling. 

Dersom større endringer foreslås, må planen til ny politisk behandling for evt. å legges 

ut på ny høring og offentlig ettersyn. 
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Månedsrapport mai 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Månedsrapport mai 2016 tas til orientering 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 4,7 mill. kroner. Dette avviket har holdt seg forholdsvis 

stabilt gjennom første halvår og beveget seg mellom 4,7 - 6,5 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr mai) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-74 345 -132 590 4 713 0 -4 713 -6 534

1 815 2 807 9 205 9 405 200 2 % 0

46 916 50 316 97 061 96 115 -946 -1 % -1 346

70 306 81 337 179 639 181 639 2 000 1 % 0

115 783 115 122 260 498 255 433 -5 065 -2 % -5 067

54 380 57 798 131 290 126 044 -5 246 -4 % -5 282

8 857 7 523 26 533 24 089 -2 444 -10 % 207

268 671 275 579 624 251 614 159 -10 092 -2 % -8 420

38 037 39 002 124 313 121 243 -3 070 -3 % -3 826

-4 849 -37 081 14 348 34 848 20 500 59 % 17 200

-698 215 -746 136 -1 558 545 -1 562 345 -3 800 0 % 0

23 956 21 144 96 120 99 370 3 250 3 % 0Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 



Ringerike kommune har, i budsjett 2016, budsjettert med et «overskudd» på 39 mill. kroner. 

Disse skal brukes til avsetninger til disposisjonsfond. Blir regnskapet slik årsprognosen i 

denne rapporten viser, vil årets «overskudd» bli redusert til om lag 34 mill. kroner. 

Sykefraværet fortsetter å falle i april sammenlignet med samme periode i fjor. Sykefraværet 

er 8,5 % i april i år mot 8,9 % i 2015. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig (med unntak av januar og juni) til formannskap og kommunestyre 

om den økonomiske utvikling i 2016. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av 

status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Økonomiske forhold 

Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året. 

 

Rådmannens vurdering 

Vi har nå god oversikt over de områder som har utfordring i forhold til de økonomiske 

rammene. Totalt sett er det liten grunn til bekymring i forhold til årets regnskapsmessige 

resultat. Organisasjonen driftes godt og viser gode resultater i alle ledd.  

Vi ser at årets avsetninger både til lønnsoppgjør og tilskudd til private barnehager er litt for 

store og skatteinngangen er god for kommunen så langt i år. Dette bidrar til at uforutsette 

utgifter som oppstår gjennom året kan dekkes inn på en god måte.  

 

Vedlegg 

Månedsrapport mai 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen  

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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1. Innledning
Dennerapportenskalgi enstatusoverdriften i Ringerikekommunei forhold til deøkonomiske
planersomer lagt for 2016. Årsprognosen somher leggesfrem er utarbeidetpågrunnlagav
regnskapstallpr 31.05.2016.

Detmåtashøydefor at uforutsettehendelser,skatteinntekter, pensjonskostnadog
regnskapstekniskedisposisjonervedåretsslutt kanfå uforutsett resultateffektbådepositivt og
negativti forhold til prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosenindikererat kommunenvil oppnået regnskapsresultati 2016 somviseret merforbruk i
forhold til budsjettpå4,7 mill. kroner.Detteavvikethar holdt segforholdsvisstabilt gjennomførste
halvårogbevegetsegmellom4,7- 6,5mill. kroner.

Ringerikekommunehar, i revidertbudsjett2016, budsjettertmedet «overskudd»på39mill. kroner.
Disseskalbrukestil avsetningertil disposisjonsfond.Blir regnskapetslikårsprognoseni denne
rapportenviser, vil årets«overskudd»bli reduserttil om lag34mill. kroner.

3. Kommentarer til årsprognosen
Allerammeområdenevisernåavvikentenpositivt eller negativt,mendet er allikevelbaresmå
endringersiden1. tertialrapport:

Barnehage
Åretstilskuddtil privatebarnehagerblir noelavereennavsetningengjort budsjett2016.Kommunen
har mottatt enklagesakpååretsberegningsomnåer til behandlinghosFylkesmannen,menselvom
denneskullebli tatt til følgevil åretsutbetalingerværegodt innenforbudsjetterterammer.

Kulturtjenesten
Åretstilskuddtil andrelivs- ogtrossamfunnvil bli 2,65mill. kronerhøyereennbudsjettertpågrunn
avtilskuddtil nyeHønefosskirkei 2016.Detteer nå inkludert i årsprognosen.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSEÅRSBUDSJETTPROGNOSEAvvik Avvik forrige
2015(pr mai) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-74 345 -132590 4 713 0 -4 713 -6 534
1 815 2 807 9 205 9 405 200 2% 0
46 916 50 316 97 061 96 115 -946 -1% -1 346
70 306 81 337 179639 181639 2 000 1% 0

115 783 115 122 260498 255433 -5 065 -2% -5 067
54 380 57 798 131290 126044 -5 246 -4% -5 282
8 857 7 523 26 533 24 089 -2 444 -10% 207

268 671 275 579 624251 614159 -10092 -2% -8 420
38 037 39 002 124313 121243 -3 070 -3% -3 826
-4 849 -37 081 14 348 34 848 20 500 59% 17 200

-698215 -746136 -1 558545 -1 562345 -3 800 0% 0
23 956 21 144 96 120 99 370 3 250 3% 0Finans

Rammeområde
Alletall i 1000kr

Kulturtjenesten

Helseogomsorg

Samfunn

Avsetninger,overføringer

Skattogrammetilskudd

Folkevalgteogrevisjon

Administrasjonogfellestjenester

Samletresultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielletiltak barnogunge
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Helse og omsorg
Overhalvpartenavavviketskyldesøkt aktivitet ogutvidedetjenesteri forbindelsemedflyktninger
ogtransittmottak.Disseutgiftenedekkesfor kommunengjennomøkt integreringstilskuddsom
regnskapsføresunderrammeområdet«avsetninger,overføringer».I tilleggservi nåutfordringer
meddeøkonomiskerammeneinnenforhjemmetjenester,institusjoneneogsosialhjelpsstønad.Total
brukerbetalingfra bådeinstitusjoneroghjemmetjenesterer lavereenntidligereår ogvil bli 0,7mill.
kronerlavereennbudsjettert.

Avsetninger, overføringer
Åretslønnsoppgjørble lavereennbudsjettert.I prognosener det lagt inn et mindreforbrukpå3,3
mill. kronerbasertpådeberegningenesomnåer gjort. Endeligresultatkommeri løpetavsommeren
når alle lokaleforhandlingerogsåer gjennomført.

Skatt og rammetilskudd
Statligrefusjonavmerverdiavgiftvil bli 3,8mill. kronerlavereennantatt når det gjelderkommunale
boliger.Detteer hensyntatti prognosen.Åretsskatteveksti Ringerikekommuneer megetbra til og
medmaiogserut til å bli høyereennbudsjettert.Kommunener imidlertid fremdelesavhengigav
inntektsutgjevningenogdermeder det skattevekstenfor landet somvil avgjøreom åretsinntekter
blir høyereennbudsjettert.Foreløpiger det ikkelagt inn noenforventningom økningutover
budsjettavde totale inntektene,menåretsbudsjettnivåserikkeut til å værefor høyt.

Finans
Åretsutbytte fra Ringeriks- KraftASble3,25mill. kronerhøyereennbudsjettert.Et fortsatt lavt
rentenivågir noelavererenteutgifter ennbudsjettert,menogsålavererenteinntekter. Årets
avkastningi Fossefondeter ogsåforholdsvisusikkertpådennetiden avåret.Deter derfor ikkelagt
noeavviki årsprognosenutoverutbytte fra Ringeriks- KraftAS.

4. Status bosetting av flyktninger
I løpetav2016skalkommunenbosette122 flyktninger(22 fra 2015)hvor30 (5 fra 2015)skalvære
ensligebarnogungeunder18år. Tilogmed31.maier det bosatt61 flyktninger.7 avdisseer enslige
mindreårigeflyktningerog3 er kommetpågrunnlagavfamiliegjenforening.

Ett bofellesskapfor ensligemindreårigeer nå i full drift, ogto til startesopp i september.I tilleggtil
disseer det ogsåinngåttet samarbeidmedRingerikeFolkehøgskolefor nesteskoleår.

5. Likviditetssituasjonen
Deter videreførtendriftskreditt på150mill. kronerknyttet til konsernkontoenfor å sikreat
kommuneninnfrir sinebetalingsforpliktelsergjennomåret. Kontokredittenhar ikkeværtbrukt så
langt i 2016.

Åretstidspunktfor låneopptaktil investeringervurderesfortløpendeutifra likviditetssituasjonog
fremdrift i deenkelteinvesteringsprosjektene.Deter ikkeforetatt låneopptakhittil i år.
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6. Investeringer
Deter i 2016planlagtinvesteringersomsamletvil gi investeringsutgifterpå512mill. kroner for året.
Tabellenviseret utdragavdisse:

Prosjekt Regnskap2016
pr 31.03

Revidert
Budsjett2016

Ikke- rentable investeringer:
IshallenSchongslunden 136816 -1 471737
Heradsbygdabarnehage– Utvidelse 9 285364 16643823
Nyskolenord – Ullerål 524612 2 903294
SoknaSkoleTotalrenovering 21054263 39946178
Nyskolesyd– Benterud 469796 39944969
Røssholmstranda 2 096366 4 686531
Rentableinvesteringer:
Monserudrenseanlegg 2 668 959 29233545
Ringerikevannverk 3 491595 58518522
OverføringsledningerÅsa-Monserud 345891 37000000

Forde flesteprosjekteneer det foreløpigikkeregistrertstoreavviki planlagtfremdrift eller
økonomiskerammer. Noenprosjektkommentarer:

Soknaskolerehabilitering:Denøkonomiskesituasjonensyneså væregodogserut til å ferdigstilles
medenubrukt marginpå rundt 4 mill. kroner.Skolebyggetblir overlevert fra entreprenør10.juni og
skolenåpner 17.august.

NyskoleHønefosssyd:Hovedkonkurransener gjennomført. Evalueringoginnstillinger gjort og
resultatetavdette er offentliggjort. Prosjekteter i henholdtil oppsattfremdrift.
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7. Sykefravær
Sykefraværeti kommunenfortsetter å falleogsåi april sammenlignetmed fjoråret. I 1. kvartal2016
er det registrert et sykefraværpå9,7%mot 10,8%i 2015.Trendenfortsetter i april somviser8,5%i
2016mot 8,9%i 2015.Deter legemeldtfraværsomfaller mest.

1. kvartal
2015

1. kvartal
2016 April 2015 April 2016

Hele kommunen Totalt 10,8 9,7 8,9 8,5

Egenmeldt 1,5 1,1 1 0,9
Administrasjon og

fellesutgifter
Totalt 8,3 7,8 3,7 4,3

Egenmeldt 1,1 1,1 0,4 0,2

Barnehage Totalt 12 10,8 9,3 9,6

Egenmeldt 2,4 1,7 1,3 1,1

Grunnskole Totalt 7,6 7,9 6,6 6,2
Egenmeldt 1,4 1,1 0,9 0,7

Spesielle tiltak barn
og unge

Totalt 9,4 6,1 6,3 9,2

Egenmeldt 1,4 0,9 1,1 0,9

Kulturtjenesten Totalt 7,9 11,2 13,4 2,8
Egenmeldt 0,2 1,4 0,4 1,2

Helse og omsorg Totalt 14,4 12 11,3 11,5
Egenmeldt 1,6 1 1 1,2

Samfunn (Tekniske
områder)

Totalt 6,3 7 7,3 4,8

Egenmeldt 1,5 1,2 1,2 0,4
Tabellenvisersykefraværi % for 1. kvartalog april 2016sammenlignetmed2015.
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VEDLEGG1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerikekommunehar delt sitt driftsregnskapinn i 11 rammeområder.I årsbudsjettetvedtasde
økonomiskerammenefor 9 avdisseområdenei tabell1B,ogbudsjettenefor skattog rammetilskudd
samtfinansvedtasi tabell 1A.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSEÅRSBUDSJETTPROGNOSEAvvik Avvik forrige
2015(pr mai) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Folkevalgteog revisjon
Driftsregnskap 1 815 2 807 9 205 9 405 200 2% 0
Driftsutgifter 2 690 3 776 9 732 9 880 148 1% 0
Driftsinntekter -875 -970 -527 -475 52 -11% 0

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 46 916 50 316 97 061 96 115 -946 -1% -1 346
Driftsutgifter 49 682 53 802 110585 106901 -3 684 -3% -2 648
Driftsinntekter -2 767 -3 486 -13523 -10786 2 737 -25% 1 301

Barnehage
Driftsregnskap 70 306 81 337 179639 181639 2 000 1% 0
Driftsutgifter 82 838 94 881 207619 208287 668 0% -1 525
Driftsinntekter -12 532 -13 544 -27980 -26648 1 332 -5% 1 525

Grunnskole
Driftsregnskap 115 783 115 122 260498 255433 -5 065 -2% -5 067
Driftsutgifter 137 163 143 490 325161 315686 -9 475 -3% -6 478
Driftsinntekter -21 380 -28 368 -64663 -60253 4 409 -7% 1 411

Spesielletiltak barn og unge
Driftsregnskap 54 380 57 798 131290 126044 -5 246 -4% -5 282
Driftsutgifter 58 625 63 972 153743 150709 -3 034 -2% -2 670
Driftsinntekter -4 245 -6 174 -22454 -24665 -2 212 9% -2 612

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 8 857 7 523 26 533 24 089 -2 444 -10% 207
Driftsutgifter 12 250 11 810 30 058 28 500 -1 558 -5% 1 092
Driftsinntekter -3 393 -4 287 -3 525 -4 411 -885 20% -885

Helseog omsorg
Driftsregnskap 268 671 275 579 624251 614159 -10092 -2% -8 420
Driftsutgifter 363 672 363 217 839801 836235 -3 566 0% -2 574
Driftsinntekter -95 001 -87 638 -215550 -222076 -6 526 3% -5 846

Samfunn
Driftsregnskap 38 037 39 002 124313 121243 -3 070 -3% -3 826
Driftsutgifter 106 049 113 866 258630 256416 -2 215 -1% -3 486
Driftsinntekter -68 013 -74 864 -134318 -135173 -855 1% -340

Avsetninger,overføringer
Driftsregnskap -4 849 -37 081 14 348 34 848 20 500 59% 17 200
Driftsutgifter 19 949 -1 489 153289 156589 3 300 2% 0
Driftsinntekter -24 797 -35 591 -138941 -121741 17 200 -14% 17 200

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -698 215 -746 136 -1 558545 -1 562345 -3 800 0% 0
Driftsutgifter 36 0 0 0 0 0% 0
Driftsinntekter -698 252 -746 136 -1 558545 -1 562345 -3 800 0% 0

Finans
Driftsregnskap 23 956 21 144 96 120 99 370 3 250 3% 0
Driftsutgifter 26 245 22 688 126180 126180 0 0% 0
Driftsinntekter -2 289 -1 544 -30060 -26810 3 250 -12% 0

Alle tall i 1000kr
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1. Tertialrapport - april 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. 1. Tertialrapport – april 2016 tas til orientering 

2. Det innbetales kr 1.700.000,- i egenkapitalinnskudd til Ringkollstua AS ved bruk av 

ubundet investeringsfond. Beløpet skal benyttes til innfrielse av hele Ringkollstua 

AS sitt lån i Sparebank1 Ringerike Hadeland samt nødvendig vedlikehold av 

Ringkollstua. Budsjettjustering foretas i tråd med dette vedtaket. 

3. Netto salgssum for Stranden skole, kr 3.423.582, avsettes i sin helhet til ubundet 

investeringsfond. Budsjettjustering foretas i tråd med dette vedtaket. 

4. Digitalisering av kommunens byggesaksarkiv prioriteres i 2016 og nødvendige 

ressurser tilføres arbeidet for raskt å sikre bedre og mer effektive tjenester innenfor 

disse områdene. Kostnadene dekkes av selvkostfond. 

5. Tilskudd til Ringerike Utvikling økes fra kr 1.200.000 til kr 2.400.000 i 2016. 

Økningen, kr. 1.200.000, finansieres ved bruk av kommunens kraftfond 

(balansekonto 2510801200). 

6. Rammeområde Samfunn bevilges kr 3.000.000 til utvikling av næringseiendom på 

Follummoen og nærliggende områder. Finansieres ved bruk av kommunens 

kraftfond (balansekonto 2510801200). 

7. Tilskudd kr 40.000 tildeles Gatejuristen. Beløpet dekkes av årets avsatte 

tilskuddsmidler. 

8. Tilskudd kr 25.000 tildeles «Fadderuka» ved Høyskolen (HSN avd Hønefoss). 

Beløpet dekkes av årets avsatte tilskuddsmidler. 

9. Det gjøres følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet 2016:   



Punkt Rammeområde: Justeringsformål: Justeringsbeløp:

a. Avsetninger, overføringer

Økte inntekter integrering flyktninger og verts-

kommunetilskudd Hvalsmoen transittmottak -17 200 000

b. Helse og omsorg Tjenestetilbud Hvalsmoen transittmottak 2 800 000

c. Helse og omsorg Sosialstønad til flyktninger (NAV) 2 500 000

d. Spesielle tiltak barn og unge Boliger til enslige mindreårige flyktninger 5 000 000

e. Grunnskole

Flyktningavdeling for bosetting og integrering av 

flyktninger 5 000 000

f. Helse og omsorg

Overføring av flyktningavdeling fra NAV til 

Læringssenteret for voksne (inkl introstønad) -13 604 000

Grunnskole

Overføring av flyktningavdeling fra NAV til 

Læringssenteret for voksne (inkl introstønad) 14 004 000

Skatt og rammetilskudd

Økt refusjon merverdiavgift ifm innkjøp 

flyktningkontor -400 000

g. Administrasjon og fellestjenester Korrigering budsjettert merverdiavgift 550 000

Skatt og rammetilskudd Korrigering budsjettert merverdiavgift -550 000

h. Helse og omsorg

Lønnsmidler tilsvarende 2 årsverk flyttes fra PPT 

til Tildelingskontoret. Feilbudsjettering 2016. 1 310 000

Spesielle tiltak barn og unge

Lønnsmidler tilsvarende 2 årsverk flyttes fra PPT 

til Tildelingskontoret. Feilbudsjettering 2016. -1 310 000

i. Skatt og rammetilskudd

Redusert refusjon merverdiavgift ifm 

kommunale boliger 3 800 000

j. Finans Høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS -3 250 000

k. Samfunn Felles plankontor Ringeriksregionen 2 000 000

l. Samfunn Økte avsetninger til selvkostfond 3 500 000

m. Kulturtjenesten Tilskudd til andre livs- og trossamfunn 2 650 000

n. Spesielle tiltak barn og unge Organisatorisk flytting av forsterket tiltak -122 927

Grunnskole Organisatorisk flytting av forsterket tiltak 122 927

o. Finans Redusert avsetning til disposisjonsfond -6 800 000  
 

10. Det gjøres følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet: 

a. Midlene på prosjekt 0196 «Skilt og fartshemmende tiltak» og 0502 «Biler og 

større materiell» omdisponeres og samles på overordnet prosjekt 0501 

«Maskinpark». Totalt kr 600.000. 

b. Midlene på prosjekt 0131 «Enøk», 0238 «Energimerking», 0239 «Sentral 

driftsstyring» og 0119 «Etterisoleringfyr/ tekniske rom» samles på 

overordnet prosjekt 0115 «Energi, inneklima og overvåkning». Totalt kr 

5.200.000 

c. Prosjekt 0222 «Utskifting heiser» omdisponeres til prosjekt 0080 «Helse- og 

omsorgsbygg». Kr 954.928. 

d. Merforbruk kr 648.032 på prosjekt 0249 «Ombygging mottak NAV» dekkes 

av midler fra prosjektnummer 0080 «Helse- og omsorgsbygg» 

e. Restbeløp fra tidligere år kr 442.277 på prosjekt 0141 «Fellesrådet – 

Kirkebygg» omdisponeres til prosjekt 0244 «Rehabilitering Schjongshallen». 

f. Kr 1.000.000 omdisponeres fra prosjekt 10016 «Austjord dagsenter 

ombygging» til prosjekt 10021 «Hjelpemiddellager». 

g. Kr 1.535.000 omdisponeres fra prosjekt 15003 «Renseanlegg og ledningsnett 

Nes i Ådal» til prosjekt 15022 «Byporten – rundkjøring og VA-anlegg». 

h. Budsjettert bruk av lånemidler nedjusteres med kr 4.400.000. Prosjekt 0152 

«Fellesrådet- Gjenoppbygging Hønefoss kirke» tilføres kr 44.300.000 og 



prosjekt 10008 «Hov Alle omsorgsboliger» tilføres kr 2.000.000 i 2016. 

Dette dekkes inn ved en nedjustering av årets utgifter i følgende prosjekter: 

- Prosjekt 0113 «Varme Haugbygd/ Vang skoler» reduseres med kr 1.500.000. 

- Prosjekt 0122 «Kjøleanlegg Hønefoss omsorgssenter» reduseres med kr 

1.500.000. 

- Prosjekt 10006 «Norderhovhjemmet nye omsorgsboliger» reduseres med kr 

10.300.000. 

- prosjekt 10007 «Omsorgsboliger foreldrekonsept» reduseres med kr 2.600.000 

- prosjekt 10014 «Nytt omsorgssenter» reduseres med kr 1.000.000. 

- prosjekt 15004 «Vannverk Nes i Ådal» reduseres med kr 12.000.000. 

- prosjekt 15005 «Sokna vannverk» reduseres med kr 1.000.000. 

- prosjekt 15007 «Nytt SD-system vann og avløp» reduseres med kr 2.000.000. 

- prosjekt 15008 «Overføringsledninger Åsa-Monserud» reduseres med kr 

10.000.000. 

- prosjekt 15020 «Eggemoen VA-løsninger» reduseres med kr 5.000.000. 

- prosjekt 19401 «VPI-Utskiftning 2100 gatelyspunkter» reduseres med kr 

1.800.000. 

- prosjekt 14010 «Venstresvingfelt Ringmoen» reduseres med kr 2.000.000.. 

 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Tertialrapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune så langt i år. Den 

inneholder kommentarer fra de ulike rammeområdene, investeringsprosjekter og målene 

som er definert i kommunens Handlingsprogram. Økonomisk årsprognose viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 6,5 mill. kroner.  

Vedtak om mottak av over 100 flyktninger gjør at tjenestene må utvides og tilpasses de 

planer som er lagt. Kostnadene blir dekket inn av integreringstilskudd fra IMDi.  

Sykefraværet faller fra 10,8 % til 9,7 % sammenlignet med fjoråret og stadig færre ansatte 

har deltidsstillinger. 

De fleste investeringsprosjektene følger oppsatt plan både økonomisk og fremdrift, men 

noen unntak finnes. Tilskudd til ny Hønefoss kirke har blitt fremskyndet og utbetales 

allerede i år, men andre prosjekter vil ikke få så store utbetalinger i år som først antatt og 

dermed vil årets låneopptak fremdeles holde seg innenfor vedtatte rammer. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2016. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens 

det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 30.04.2016. 

Prognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 6,5 mill. kroner.  

 



 
 

Merforbruket skyldes hovedsakelig høyere sosialhjelpsutbetalinger hos NAV, større 

avsetninger til selvkostfond (vann, avløp og rens) og noe høyere administrasjonskostnader 

enn budsjettert. Flere av rammeområdene viser et merforbruk som skyldes økte utgifter i 

forbindelse med bosetting av flyktninger, men dette dekkes inn av høyere inntekter i form av 

integreringstilskudd som vises på området for avsetninger, overføringer. 

 

Ringerike kommune har, i revidert budsjett 2016, budsjettert med et «overskudd» på 39 mill. 

kroner. Disse skal avsettes til disposisjonsfond. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne 

rapporten viser, vil årets «overskudd» bli redusert til om lag 33 mill. kroner. 

 

Det er gledelig å registrere at det totale sykefravær for Ringerike kommune er redusert 1. 

kvartal 2016 sammenliknet med 1. kvartal 2015. Spesielt er det positivt å se at barnehage-

sektoren og helse og omsorg har en god nedgang i sykefraværet. Noe av årsaken til dette må 

antakeligvis tilskrives at vi har vært mindre rammet av influensaen i 2016 enn i 2015. Det er 

likevel grunn til å anta at mange av tiltakene som er igangsatt har effekt. 

 

Økonomiske forhold 

Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv, men det er i årets 4 første 

driftsmåneder avdekket/ kommet inn saker som må innarbeides i årets budsjett. Det er derfor 

foreslått en rekke nye tiltak og budsjettendringer i forslag til vedtak: 

 

Vedtakspunkt 2: Styret i Ringkollstua AS har sendt et brev til kommunen hvor det uttrykkes 

bekymring for vedlikeholdet av ringkollstua i kombinasjon med selskapets pressede 

økonomiske situasjon. Det er behov for et egenkapitalinnskudd for å slette et lån på 1,1 mill. 

kroner i Sparebank1 samt foreta nødvendig vedlikehold. Egenkapitalinnskudd føres i 

kommunens investeringsregnskap og kan ikke lånefinansieres. Det foreslås derfor å bruke 

ubundet investeringsfond som finansiering. Brevet er vedlagt saken. 

 

Vedtakspunkt 3: Stranden skole er solgt. Det foreslås å avsette disse pengene til ubundet 

investeringsfond. En slik avsetning tilsier at beløpet ikke skal finansiere årets investeringer, 

men avsettes til fremtidige investeringer eller egenkapitalinnskudd. 

 

Vedtakspunkt 4: Det foregår en digitalisering av kommunens byggesaksarkiv. Dette skal 

sørge for mer effektiv saksbehandling og lettere tilgjengelighet på informasjon for både 

innbyggere og ansatte. Ressursene som er brukt på arbeidet hittil har vært begrenset og 



erfaring så langt viser at det vil ta flere år dersom ikke flere årsverk settes inn i arbeidet. Det 

foreslås derfor å øke ressursbruken med mål om å ha digitalisert det meste allerede ved 

utgangen av 2016. Utgiftene dekkes av selvkostfond som er bygget opp de siste årene.   

 

Vedtakspunkt 5: En konsekvens av vedtak i KS sak 54/16 den 28.04.2016. Kommunens 

tilskudd til Ringerike Utvikling skal økes fra 1,2 mill. kroner til 2,4 mill. kroner i 2016, og 

til 3,6 mill. kroner i 2017. Økningen på 1,2 mill. kroner i 2016 foreslås dekket av 

kommunens kraftfond (næringsfond). Saldo på kraftfondet pr 31.05.2016 er 9.137.577 

kroner. 

 

Vedtakspunkt 6: Det er startet et arbeid med å utvikle eiendom på Follummoen og 

nærliggende områder med tanke på næringsutvikling. Det foreslås å bevilge 3 mill. kroner til 

dette arbeidet i 2016. Det meste av utgiftene er knyttet til reguleringsplanarbeid og 

dokumentbehandling (ca 2,5 mill. kroner) i tillegg til ledelse og markedsføring. Det er 

allerede kontakt mellom kommunen og ulike aktører som ser på muligheten for å etablere 

næring i Ringerike. Det foreslås å bruke kommunens kraftfond (næringsfond) for å 

finansiere dette i 2016. Saldo på kraftfondet pr 31.05.2016 er 9.137.577 kroner. 

 

Vedtakspunkt 7: «Gatejuristen» er Kirkens Bymisjons rettshjelpstiltak for mennesker som 

har eller har hatt et rusproblem. De ønsker å starte opp sin virksomhet også i Hønefoss og 

søker om støtte på 40.000 kroner. Søknad er vedlagt saken. 

 

Vedtakspunkt 8: Fadderstyret ved HSN campus Ringerike søker om økonomisk støtte til 

«Fadderuka 2016». De mangler 100.000 kroner for å gjennomføre de planene som er lagt. 

Rådmannen foreslår å støtte tiltaket med 25.000 kroner. Søknad er vedlagt saken. 

 

Vedtakspunkt 9: 

a. Det blir i år bosatt flere flyktninger enn forutsatt i budsjett 2016. Kommunen mottar 

integreringstilskudd fra IMDi når flyktninger blir bosatt. Disse inntektene vil bli ca 62 mill. 

kroner dersom kommunen klarer å bosette 122 personer i år (vedtak om 100 personer i år + 

22 som skulle vært bosatt i 2015). Det er budsjettert med 42 mill. kroner i inntekter. I tillegg 

har økt aktivitet knyttet til Hvalsmoen transittmottak gitt kommunen 2 mill. kroner mer enn 

budsjettert som vertskommune. Det foreslås foreløpig å øke inntektene på rammeområdet 

avsetninger, overføringer med 17,2 mill. kroner. 

b. Økt aktivitet ved Hvalsmoen transittmottak har ført til at kommunen må sette inn ekstra 

ressurser til helsetjenester tilsvarende 2,8 mill. kroner i 2016. Det er utvidet med 5 årsverk 

og noe høyere utgifter til renhold. 

c. Økning i antall mottatte flyktninger øker også behovet for økonomisk hjelp den første 

tiden og i påvente av oppstart på introduksjonsprogram og mottak av introstønad. Budsjett 

for sosialhjelpsutbetalinger 2016 tar ikke høyde for det antall flyktninger som er vedtatt 

bosatt i år. Beregninger viser at det er behov for ytterligere 2,5 mill. kroner til dette 

formålet. 

d. Kommunen skal ta imot 30 enslige mindreårige flyktninger i år (vedtatt 25 personer i år + 

5 som skulle vært bosatt i 2015). Det bygges nå opp tre bofellesskap i tillegg til at det er 

laget en avtale med Ringerike Folkehøgskole. 5 ungdommer har vært bosatt på 

folkehøyskolen i vår og fra mai tar det første bofellesskapet imot sine første beboere. Fra 1. 

september skal det være bosatt ungdom i alle bofellesskapene. Det er også planlagt et 

bofellesskap nummer fire i slutten av 2016 eller starten av 2017. Budsjett 2016 har kun 



bevilgning til ett bofellesskap og det kreves ytterligere 5 mill. kroner for å klargjøre og 

drifte det som nå er planlagt. 

e. og f. Kommunens flyktningavdeling som skal bosette og bidra til integrering av 

flyktningene som ankommer kommunen er flyttet organisatorisk fra NAV (rammeområde 

Helse og omsorg) til Læringssenteret for voksne (rammeområde Grunnskole). Tidligere 

besto denne avdelingen av fem årsverk. Dette er nå utvidet til 11 årsverk hvor to av disse er 

opprettet i et samarbeid med Jevnaker kommune. Det er derfor behov for å øke 

budsjettrammen til Grunnskole med 19 mill. kroner og redusere rammen til Helse og omsorg 

med 13,6 mill. kroner. I dette ligger også introduksjonsstønaden til flyktninger som er i 

introduksjonsprogrammet. Helse og omsorg beholder budsjett for sosialhjelpsstønad/ 

starthjelp som NAV fremdeles skal stå for. 

g. I forbindelse med innkjøp på rammeområdet Administrasjon og fellestjenester er det ikke 

budsjettert tilstrekkelig med merverdiavgift. Det foretas derfor en justering hvor 

rammeområdet får tilført 550.000 kroner til betalt merverdiavgift. Denne utgiften refunderes 

til kommunen gjennom kompensasjonsordningen og rammeområdet skatt og rammetilskudd 

øker inntekten med 550.000.  

h. I arbeidet med budsjett 2016 ble det tenkt  at to årsverk skulle flyttes organisatorisk fra 

Tildelingskontoret (rammeområde Helse og omsorg) til PPT (rammeområde Spesielle tiltak 

barn og unge). Dette ble allikevel ikke utført og pengene må flyttes tilbake til 

Tildelingskontoret hvor de to årsverkene lønnes i dag.  

i. I budsjett 2016 er det budsjettert med refusjon av merverdiavgift tilknyttet en rekke 

kommunale boliger. Det er imidlertid ikke alle boliger (avhenger av fysisk tilrettelegging og 

kommunalt vedtak for beboer) som kommer inn under refusjonsordningen. Ved en grundig 

gjennomgang har kommunen endret noe på sin praksis i regnskapsføringen av husleie i 

forbindelse med disse. Det fører til at ca 3,8 mill. kroner i betalt merverdiavgift vil måtte 

utgiftsføres uten at vi får disse refundert gjennom kompensasjonsordningen. Det fører til 

lavere inntekter enn budsjettert på rammeområdet Skatt og rammetilskudd. 

j. generalforsamlingen i Ringeriks- Kraft AS har besluttet et utbytte i år på 25 mill. kroner. 

Ringerike kommune eier 73 % av selskapet og vil motta 18,25 mill. kroner, som er 3,25 

mill. kroner høyere enn budsjettert. 

k. Rådet for Ringeriksregionen har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune tatt initiativ 

til å etablere et plansamarbeid for regionen. Dette vil bli fremlagt kommunestyret som egen 

sak, men rådmannen anbefaler i forbindelse med budsjettjusteringer i 1. tertial at det avsettes 

2 mill. kroner til dette i 2016 på rammeområde Samfunn. 

l. Regnskapet så langt i år viser at budsjetterte avsetninger til selvkostfond innenfor VAR 

(Vann, avløp og rens) er for lave. Inntektene har blitt noe høyere enn budsjettert og 

kostnadene noe lavere. Gjennom selvkostordningen tilhører disse pengene innbyggerne og 

kommunen må sette et eventuelt overskudd til fond i balanseregnskapet. Denne avsetningen 

foretas fra driftsregnskapet til rammeområde Samfunn.  

m. Tilskudd til andre livs- og trossamfunn gis på bakgrunn av kommunens tilskudd og 

tjenester til Den norske kirke (i Ringerike representert ved Ringerike Kirkelige fellesråd). 

Dette gjelder også tilskudd til investeringer. Kommunen overfører i år 26,3 mill kroner i 

tilskudd og 18 mill. kroner i lån til fellesrådet i forbindelse med bygging av ny Hønefoss 

kirke. Dette medfører også ekstra tilskudd til andre livs- og trossamfunn på ca 2,65 mill. 

kroner i 2016. Den endelige beregningen vil skje i oktober/ november når kommunen har 

mottatt oversikt over medlemstallene fra fylkesmannen. 

n. Forsterket tilbud etter skoletid ved Haugsbygd ungdomsskole har frem til nå vært 

organisert under avlastningstjenester for barn og unge på Austjord. Dette ble fra 01.04.2016 

organisatorisk flyttet til forsterket enhet på Haugsbygd skole. 



o. Årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond er 39 mill. kroner. For å dekke de 

foreslåtte budsjettkorrigeringene i punktene a-n må årets planlagte avsetning reduseres med 

6,8 mill. kroner. Ny budsjettert avsetning til disposisjonsfond vil da være 32,2 mill. kroner. 

 

Vedtakspunkt 10: Det er foretatt en gjennomgang av samtlige prosjekter som er budsjettert i 

2016. Det foreslås justeringer i årets bevilgning til flere prosjekter som ikke vil oppnå så 

store kostnadsføringer i år som anslått i budsjettet. Disse er hovedsakelig spesifisert i punkt 

10 h. Dette gjør at årets budsjetterte bruk av lånemidler kan reduseres med 4,4 mill. kroner 

og at tilskudd og lån til ny kirke i Hønefoss kan fremskyndes budsjettmessig til 2016. 

I tillegg foreslås det i punkt a, b og c at enkelte prosjekter samles i et overordnet prosjekt for 

å redusere antall prosjekter i oversikten når det rapporteres. 

Punkt d: Ombygging av NAV- kontoret ble noe dyrere enn budsjettert, og merforbruket på 

648.032 kroner foreslås dekket av midler fra prosjektnummer 0080, Helse og omsorgsbygg, 

som har ledige midler for året. 

Punkt e: Det er et restbeløp på 442.277 kroner etter tidligere års planlagte investeringer til 

kirkebygg som ikke vil bli benyttet. Disse midlene foreslås omdisponert til prosjekt 0244, 

Rehabilitering Schjongshallen, som har et merforbruk på ca 1,5 mill. kroner i forhold til 

tidligere bevilgninger. 

Punkt f: Ombygging på Austjord i forbindelse med dagsenter og hjelpemiddellager vil ha 

noe ulik fremdriftsplan. Hele budsjettet for 2016, 15 mill. kroner, ligger i dag samlet på 

prosjekt 10016, Austjord dagsenter, og det foreslås å fordele 1 mill. kroner av disse midlene 

til prosjekt 10021, Hjelpemiddellager, for en bedre økonomisk oversikt.  

Punkt g: I forbindelse med ny rundkjøring «Byporten» ble det investert i nytt VA- anlegg 

(vann og avløp) som beløp seg til 1.535.000 kroner. Disse midlene er ikke budsjettert, og det 

foreslås omdisponert tilsvarende beløp fra prosjektnummer 15003, Renseanlegg og 

ledningsnett Nes i Ådal, som har en lavere kostnadsføring i år enn tidligere antatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Organisasjonen Ringerike kommune har funnet en god rytme med et godt driv. Det leveres 

gode tjenester hver dag og det styres godt økonomisk i alle tjenesteområdene. Det er viktig 

for å bygge en solid base for årene fremover.  

Det blir også mer tydelig at Ringerike har et stort ansvar i arbeidet med å utvikle regionen, 

og det er mange spennende prosesser i gang både når det gjelder samferdsel og 

næringsutvikling. Flere blir oppmerksomme på at Ringerike og regionen rundt er et 

attraktivt område i seg selv, men også sett i sammenheng med Gardermoen og Oslo spesielt. 

Rådmannen er tett på alle disse prosessene. 

Gjennomgangen av organisasjonen i forbindelse med 1. tertialrapport viser at det stadig 

gjøres grep for å sikre så god kvalitet på tjenestene som mulig. Derfor foreslås det en rekke 

budsjettjusteringer for å sikre at økonomien i dette også kan følges på en god måte. I tillegg 

dukker det opp muligheter og nye behov som kommunen må ta tak i. Eksempler på dette er 

felles plankontor for hele Ringeriksregionen som er under planlegging og utvikling av 

næringsarealer på Follummoen. Dette er spennende prosjekter som vil få ringvirkninger i 

flere år fremover dersom vi legger til rette for slik aktivitet. Rådmannen foreslår derfor at 

det avsettes midler i budsjettet slik at vi er forberedt også økonomisk. 

Resultatene vi ser i forbindelse med rapporten som nå legges frem, med god økonomisk 

kontroll og et fallende sykefravær, virker betryggende for årets endelige regnskapsresultat 

og kommunens fremtidige planer i planperioden. 

 

 



Vedlegg 

- 1. tertialrapport – April 2016 

- Brev, datert 01.04.2016, fra styret i Ringkollstua AS 

- Søknad om tilskudd fra Gatejuristen 

- Søknad om tilskudd fra «Fadderuka 2016» ved Høyskolen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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1. Innledning
Tertialrapportenskalgienstatusoverdriften i Ringerikekommunesålangt i år,oggjennom
årsprognosersinoeom forventet økonomiskresultatfor dette driftsåret.Rapportenskalogsåginoe
mer utfyllendekommentarerfra deulikerammeområdene,investeringsprosjekterogmålenesomer
definert i kommunensHandlingsprogram.

Årsprognosen somher leggesfrem er utarbeidetpågrunnlagavregnskapstallpr 30.04.2016. Detmå
tashøydefor at uforutsettehendelser,skatteinntekter, pensjonskostnadogregnskapstekniske
disposisjonervedåretsslutt kanfå uforutsett resultateffektbådepositivtognegativti forhold til
prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosenindikererat kommunenvil oppnået regnskapsresultati 2016 somviseret merforbruk i
forhold til budsjettpå6,5mill. kroner.

MerforbruketskyldeshovedsakelighøyeresosialhjelpsutbetalingerhosNAV,størreavsetningertil
selvkostfond(vann,avløpogrens)ognoehøyereadministrasjonskostnaderennbudsjettert.Flereav
rammeområdeneviseret merforbruksomskyldesøkteutgifter i forbindelsemedbosettingav
flyktninger,mendette dekkesinn avhøyere inntekter i form avintegreringstilskuddsomvisespå
områdetfor avsetninger,overføringer.

Ringerikekommunehar, i revidertbudsjett2016, budsjettertmedet «overskudd»på39mill. kroner.
Disseskalavsettestil disposisjonsfond.Blir regnskapetslik årsprognoseni dennerapportenviser, vil
årets«overskudd»bli reduserttil om lag33 mill. kroner.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSEÅRSBUDSJETTPROGNOSEAvvik Avvik forrige
2015(pr april) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

17 586 -29809 6 534 0 -6 534 -4 873
1 533 2 480 9 405 9 405 0 0% 0
40 042 39 940 97 461 96115 -1 346 -1% -893
58 280 58 957 181639 181639 0 0% 0
94 436 88 752 260500 255433 -5 067 -2% -4 500
40 146 44 161 131326 126044 -5 282 -4% -3 572
8 373 4 139 23 883 24089 207 1% 0

212 970 214 725 622579 614159 -8 420 -1% -7 600
50 533 52 874 125069 121243 -3 826 -3% -2 307
-5 241 -35621 17 648 34848 17 200 49% 14 000

-501430 -521156 -1 562345 -1 562345 0 0% 0
17 943 20 941 99 370 99370 0 0% 0Finans

Rammeområde
Alletall i 1000kr

Kulturtjenesten

Helseogomsorg

Samfunn

Avsetninger,overføringer

Skattogrammetilskudd

Folkevalgteogrevisjon

Administrasjonogfellestjenester

Samletresultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielletiltak barnogunge
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3. Likviditetssituasjonen
Deter videreførten driftskreditt på150mill. kronerknyttet til konsernkontoenfor å sikreat
kommuneninnfrir sinebetalingsforpliktelsergjennomåret. Kontokredittenhar ikkevært brukt så
langt i 2016.

Åretstidspunktfor låneopptaktil investeringervurderesfortløpendeutifra likviditetssituasjonog
fremdrift i de enkelteinvesteringsprosjektene.Deter ikkeforetatt låneopptakhittil i år.

4. Kommentarer til årsprognosen

Folkevalgte og revisjon:
Nytt godtgjøringsreglementfra 01.01.2016gjørdet noeutfordrendeå lageårsprognosen.Sålangt
serbudsjetteneut til å holdegodt,ogsannsynlighetenfor et lite mindreforbrukvedåretsslutt er
størreennsannsynlighetenfor et merforbruk.

Administrasjon og Fellestjenester:
Deter myeaktivitet påområdersomregion- ognæringsutvikling,kommunereformog
innbyggerinformasjonhvor ikkealt harblitt fangetopp i budsjettprosessen.Detskalblant annet
avholdesvalg30.maihvorkostnadener beregnettil 0,4mill. kroner.I tilleggharsykefraværblant
nøkkelpersonelli enkelte avdelingerført til høyerekostnader.Summenavdette ogflere faktorer
fører til at områdetserut til å kommeut medet merforbruki år i overkantav1 mill. kroner.

Barnehage:
Ringerikekommunehar full barnehagedekningogåretsopptakfor høsthalvåret indikererat det vil
væreledigeplassertilgjengeligfor desomsøkerplassetter barnehageåretsoppstart i august.De
kommunalebarnehagenehar tilpassetsegåretsøkonomiskerammer, ogtilskuddtil de ikke-
kommunalebarnehagenevil holdeseginnenfor budsjetterterammer.Kommunenharmottatt en
klagefra PBLpååretstilskuddsomer videresendtfylkesmannenfor behandling.Økonomisker det
snakkom småendringer,oget eventueltmedholdi sakenvil ikkepåvirkedenårsprognosensomher
leggesfrem.

Grunnskole:
Merforbruk på5,1mill. kronerer økt ressursbehovi forbindelsemedbosettingogintegreringav
flyktninger.Læringssenteretfor voksnehar byggetoppen flyktningavdelingmed11årsverkfor
bosettingogoppfølgingavflyktninger.Toavdisse årsverkeneer opprettet i samarbeidmedJevnaker
ogbosettingavflyktningerder.Denneavdelingenvar tidligereorganisertunderNAV,dengangmed
5 årsverk.

I ordinærgrunnskolevil det fra høstenværeøkt fokuspåstyrkingav1.- 4. trinn medøkt
lærertetthet. Kommunenharmottatt statligemidler til gjennomføringavdette.

Spesielle tiltak barn og unge:
Merforbruk på5,3mill. kronerer økt ressursbehovi forbindelsemedbosettingogintegreringav
ensligemindreårigeflyktninger.Deter lageten samarbeidsavtalemedRingerikefolkehøyskole,og
det etablerestre til fire bofellesskapi Hønefossogomegni løpetavåret.
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Helsestasjonstjenestenhargjennomførtansettelseav6 nyeårsverkfor å styrketjenesteni tråd med
kommunestyretsbudsjettvedtaki desember.Noenavdissestarter i maioginnen1. augustvil alle
værepåplass.

Kulturtjenesten:
Vil oppstånoemindreforbruki år pågrunnavinntekter fra HønefossArenasomikkeer budsjettert i
tilleggtil at det harværtnoevakantestillingerhosbiblioteket i vårhalvåret.

Årets overføringtil tros- oglivssynssamfunnvil bli høyereennbudsjettertnåsomtilskuddtil ny kirke
i Hønefosser fremskyndeti tid. Beregningergjort i sluttenavmaiviserat beløpetblir 2,7mill. kroner
høyereennbudsjettert . Detteer foreløpig ikkeinnarbeideti prognosen.

Detble i KSsak8/16 vedtatt etterbetalingavtilskuddtil tros- og livssynssamfunnfor årene2012,
2013og2014.Denneetterbetalingener någjennomførtogbeløpetpå1,9mill. kronerble dekketav
fjoråretsavsetningi regnskapet.

Helse og omsorg:
Merforbruk på8,4mill. kronerer fordelt på flere tjenesterinnenforrammeområde.Øktaktivitet på
transittmottaketpåHvalsmoenvil medføreekstrautgifterpå2,8mill. kroner.Detmesteavdette
dekkesav økt vertskommunetilskuddfra IMDipårammeområdetavsetninger,overføringer.

Stønadfra NAVtil nyankomneflyktningervil bli 2,5mill. kronerhøyereennbudsjettert.Dettedekkes
inn gjennomhøyereinntekter fra integreringstilskuddpårammeområdetavsetninger,overføringer.

Åretssosialhjelpsutbetalingserut til å bli 1,7mill. kronerhøyereennbudsjettert.Deter et prioritert
områdehosNAVå få nedantallbrukereogstønadslengdehoshverbruker,mendette er et langsiktig
arbeidsomtar tid. Deter spesieltfokuspå ungeunder24år somhenvendersegtil NAVfor første
gang,for å hjelpedemut i arbeideller utdanning.

Samfunn:
Merforbruk3,8mill. kronerer i sinhelhetknyttet til høyerefondsavsetningerinnenVARenn
budsjettert.Deter en kombinasjonavat inntekteneer noehøyereennantatt ogkostnadenelitt
lavereennantatt dabudsjetteneble lagt i høst.Detteer avsetninger til selvkostfondsomkommunen
mågjørei sineregnskaperogsørgerfor forutsigbaregebyrnivåi tiden fremoverfor innbyggerne.

Detsettesnåinn ekstraressurserfor å fremskyndearbeidetmedå digitaliserekommunens
byggesaksarkivfor å kunnegi bedreogmer effektivetjenester.Dettekanrealiserespågrunnav
selvkostfondenesomer byggetopp desisteparårene.

Detarbeidesnåmedå utviklenæringseiendomi områdenerundt Follum.Målet vil væreå leggetil
rette for næringsutviklingogklargjøreområderfor størrevirksomheter.Deter allerededialog
mellomkommunenoginteresserteparter.

Ringerikekommunehar inngåttavtalemedBuskerudFylkeskommuneogStatensvegvesenRegion
Sørom finansieringavkryssutbedringE16/fv. 172vedRingmoen(KSsak105/15).Kommunensandel
i dette er 2 mill. kronersomikkekanbelastesinvesteringsregnskapetsomtidligereplanlagt.Siden
dette er tilskuddtil andresinvestering(ikkekommunenseiendel)mådette belastesdriftsregnskapet.
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Utgiftenvil mestsannsynligpåløpei 2017,ogrådmanneninnarbeiderdette i forslagtil budsjett
2017.

I forbindelsemedplanarbeidoginteraksjonermedStatensvegvesenogJernbaneverketharRådetfor
RingeriksregionensammenmedBuskerudfylkeskommunetatt initiativ til å etablereet felles
plankontor.Hovedårsakentil dette er i førsteomgangplanleggingoggjennomføringav
Ringeriksbanenogny E16.Detvil bli fremmetenegenpolitisksakom dette,menrådmannenforeslår
at det settesav2 mill. kronertil dette arbeidetalleredei 2016.Detteer ikkeinnarbeideti
årsprognosensomleggesfrem her.

Avsetninger, overføringer:
Deter budsjettertmedintegreringstilskuddpåca42mill. kroner.Pågrunnavvedtakom økt antall
bosettingavflyktningerkandette tallet passere60mill. kroneri løpetavåret. I tilleggmottar
kommunenca2 mill. kronermer ennbudsjettert for å være vertskommunefor Hvalsmoen
transittmottak.Disseinntekteneer ment å dekkekommunensmerutgifter i forbindelsemeddette. I
årsprognosener det lagt inn enøkt inntekt i forhold til budsjettpå totalt 17,2mill. kroner.

KLPhar kommetmedrevidertetall i forhold til åretspensjonsutgifter.Deviserat åretsbudsjetterte
pensjonskostnadtreffer noksågodt.Årets reguleringspremieserut til å bli myelavereenntidligere
antatt, noesomvil føre til et myelaverepositivt premieavviki år.Dermedvil kommunens
balanseførtepremieavviksenkesi år nårvi ogsåtar hensyntil amortiseringavtidligereårs
premieavvik.

Åretslønnsoppgjørblemoderatogserut til å væreinnenforbudsjetterterammer.Nærmere
beregningervil bli foretatt i maiog juni, menet grovt overslagviserat det kanbli et mindreforbruk
oppmot 3 mill. kroner.Detteer ikketatt hensyntil i årsprognosenpådette tidspunkt.

Skatt og rammetilskudd:
Skatteveksteni Norgeer hittil i år på5,3%.I revidertnasjonalbudsjetter utgangspunktet at
skattevekstentotalt for året blir 6,4%.Budsjettettil Ringerikekommuneleggertil grunnen
skattevekstfor landetpå6 %. Dersomskattevekstenblir 6,4%vil Ringerikemotta ca3,8mill. kroner
mer i skattog inntektsutgjevningennbudsjettert.

Finans:
Åretsutbytte fra Ringeriks- KraftASblir 25mill. kroner.Avdette mottar Ringerikekommune18,25
mill. kroner. Deter 3 mill. kronerhøyereennbudsjettert. Detteer ikkeinkludert i årsprognosensom
her leggesfrem.

Fossefondethar sålangt i år gitt enavkastningpå0,02 %.Deter budsjettertmeden forventet
avkastningpå5 mill. kronersomtilsvarerca4,1%.Årsprognosenforutsetter at avkastningsmåletblir
innfridd.
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5. Bosetting av flyktninger
Ringerikekommuneharvedtatt å bosette100flyktninger i 2016.Avdisseskal25væreenslige
mindreårigebarnogungeunder18år. Detgjenstårogsåbosettingav22 flytninger(17over18år og
5 under18år)somskulleværtbosatt i 2015.Totalt122personer. Familiegjenforeningerkommeri
tillegg.

Hittil i år (til ogmed30.04.2016) er det bosatt38voksneog5 mindreårigeflyktninger. I tillegger det
ankommet3 personeri forbindelsemedfamiliegjenforening.

Kommunensflyktningavdelinger utvidet fra 5 til 11årsverk.Toavdisseårsverkeneer ansatt i
forbindelsemedenavtalesomer inngåttmedJevnakerkommune.Avdelingenharhovedansvaretfor
bosettingognødvendighjelp/ oppfølgingi denførstetiden etter ankomsttil kommunen,ogskal
medvirketil en raskog godintegrering. Avdelingenskalogsåforeta bosettingav20 flyktningeri
Jevnakeri år.

Mindreårigeflyktningerbosettesi bofellesskap. Detbenyttesogsåen samarbeidsavtalemed
RingerikeFolkehøgskolefor bosettingog integrering. Målet medbeggedisseordningeneer å
forberedede ungepåå leveselvstendigeliv i Norgei egenbolig.Trebofellesskapvil i løpetavåret
væreklargjort til å ta imot barnogungdomslikat alle30somskalkommei år vil få engodstart i
Ringerikekommune.Tilhøstenvil alleredede førstehafunnet sin egenbolig.Bofellesskapnummer
fire er planlagtstartet i årsskiftet2016/2017.
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6. Investeringer
Investeringsregnskap1. tertial 2016medårsprognoseogavvik ift. Budsjett:

Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Årsbudsjett
2016

Regnskap
1. tertial 2016 Årsprognose

Avvik budsj -
prognose

0040 EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ) 6 363 891 970 348 6 363 891 -
0041 EF - NYTTINVENTARSKOLER 9 245 552 37 001 9 245 552 -
0061 EF - NYTTINVENTARBARNEHAGER 1 603 765 - 1 603 765 -
0063 EF - UTVIDELSE/OPPGRADBARNEHAGER 1 074 272 205 985 1 074 272 -
0080 EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG 1 695 251 836 496 2 650 179 -954928
0104 EF - SELVBETJENTE BIBLIOTEK 1 000 000 451 767 1 000 000 -
0112 EF - FLYKTNINGKONTORI VIKENBYGGET -45 774 451 694 - -45 774
0113 EF - VARME HAUGSBYGD/VANG SKOLER 5 000 000 - 3 500 000 1 500 000
0114 EF - VARMESYSTEM PÅ RÅDHUSET 2 500 000 - 2 500 000 -

0115
EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING
(BUDSJ) -1 133 249 137 246 - -1 133 249

0119 EF - ETTERISOLERINGFYR/TEKNISKE ROM 1 500 000 - 1 000 000 500 000
0122 EF - KJØLEANLEGG HFS. OMS.SENTER 3 000 000 - 1 500 000 1 500 000
0123 EF - SIKRING AV ADM.BYGG 1 000 000 - 1 000 000 -
0131 EF - ENØK 2 500 000 177 416 1 600 000 900 000
0141 FELLESRÅDET - KIRKEBYGG 1 842 277 - 1 400 000 442 277
0146 HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE -159 054 - - -159054

0152
FELLESRÅDET - GJENOPPBYGGING
HØNEFOSS KIRKE - 4 300 000 44 300 000 -44 300 000

0170 EF - OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 2 183 057 - 483 057 1 700 000
0196 SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK 100 000 5 868 100 000 -
0222 UTSKIFTINGHEISER 954 928 - - 954 928
0227 EF - KREMATORIET 646 238 23 750 646 238 -
0238 EF - ENERGIMERKING 200 000 - 200 000 -
0239 EF - SENTRAL DRIFTSSTYRING 1 000 000 - 1 000 000 -
0244 EF - REHABILITERINGSCHJONGSHALLEN -1 471 737 136 816 - -1 471 737
0247 EF - GRUNNEIENDOMMEROG SKOGER 775 000 515 410 575 000 200 000
0249 EF - OMBYGGING MOTTAK NAV 1 050 000 1 698 032 1 698 032 -648032
0251 EF - CARPORTHJEMMETJENESTEN 1 000 000 - 1 000 000 -
0252 EF - KJØP AV HVELVEN 85 UNDERETASJEN 6 000 000 - 6 000 000 -
0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR 1 209 051 45 158 1 209 051 -
0500 BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY -68 677 66 289 - -68 677
0501 MASKINPARK 3 323 436 88 000 3 323 436 -
0502 BILER OG STØRRE MATERIELL 500 000 124 000 500 000 -
0505 BRR - MANNSKAPSBIL NY 3 800 000 - 3 800 000 -
0506 BRR - BIL 0-1 FAGLEDER BRANN NY 700 000 490 201 700 000 -

0529
BRR - EL.BIL TIL FOREBYGGENDE AVDELING
NY 250 000 - 250 000 -

0700 DATAUTSTYR 7 258 306 904 942 7 258 306 -

0710
HELSE - PILOTPROSJEKT
VELFERDSTEKNOLOGI 2 000 000 507 542 2 000 000 -

0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR 4 661 507 1 732 182 4 661 507 -
0731 IKT-INVESTERINGERPÅ TEKNISKE OMRÅDER 300 000 - 300 000 -
0751 IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN 3 497 927 358 075 3 497 927 -
0787 WEBOVERFØRING KS- OG FS-MØTER - 29 083 162 250 -162250

10001 ULLERÅL SKOLE REHABILITERING/UTBYGGING 2 903 294 524 560 2 903 294 -
10003 SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING 39 946 178 15 623 172 39 946 178 -
10004 NY HØNEFOSS BARNESKOLE SYD 39 944 969 462 968 39 944 969 -
10005 UTVIDELSE HERADSBYGDA BARNEHAGE 16 643 823 5 997 814 16 643 823 -

10006
NORDERHOVHJEMMETNYE
OMSORGSBOLIGER 11 813 412 - 1 500 000 10 313 412

10007 OMSORGSBOLIGER (FORELDREKONSEPT) 3 150 500 - 500 000 2 650 500
10008 HOV ALLÉ OMSORGSBOLIGER -482 152 27 169 1 500 000 -1 982 152
10014 NYTTOMSORGSSENTER 1 000 000 - - 1 000 000
10015 NY LEGEVAKT 1 000 000 - 650 000 350 000
10016 AUSTJORDDAGSENTER OMBYGGING 15 000 000 187 560 14 000 000 1 000 000



8

Ringer ike kommu ne – 1 . Ter t ia lrapport 201 6

Tabellenviserat deflesteprosjektenefølgerplanlagtfremdrift innenforde økonomiskerammene,
mennoenunntakfinnes.Totaltsett viserforeløpigeprognoserat åretsinvesteringsutgiftvil bli 0,4
mill. kronerlavereennbudsjettert.Kommentartil noenutvalgteprosjekter:

0113– VarmeHaugsbygd/Vangskoler:Vi harvalgtå gåfor en løsningder vi kjøperferdigvarme
istedenforå produserevarmenselv.Vi slipperderfor å bekostefyrkjeleetc ogoppnåret
mindreforbruki prosjektet. Egneanbudskonkurranserer lagtut for kjøpavferdigvarmeog for
konverteringavvarmeanlegg(frist 1.juni).

0122– KjøleanleggHønefossomsorgssenter:Vi harvalgtå gåfor en løsningder kjølingenblir knyttet
til ventilasjonsanleggogstyressentralt - ikkestyringpr rom, ogoppnåret mindreforbruki prosjektet.

0152– GjenoppbyggingHønefosskirke: Kommunenmåalleredei 2016utbetaletilskuddtil ny kirke.
Planlagtferdigstillelseer juni 2017.

0244– RehabiliteringSchjongshallen:Dethar dukketopp ekstrakostnaderknyttet til branntekniske
tilpasninger,sirkulasjonspumper,gammeltrøropplegg,elektriskanleggmedmer somhar fordyret
prosjektetunderveis.Prosjekteter nå fullført ogavsluttetmedet udekketresultatpåca1,4mill.
kroner.

Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Årsbudsjett
2016

Regnskap
1. tertial 2016 Årsprognose

Avvik budsj -
prognose

10017 BIBRANNSTASJONNES I ÅDAL 500 000 - 500 000 -
10018 BIBRANNSTASJONSOKNA 500 000 - 500 000 -

10020 RØSHOLMSTRANDAREHABILITERING 4 686 531 934 083 4 686 531 -
10021 HJELPEMIDDELLAGER - - 1 000 000 -1 000 000
14000 SAMFERDSEL -1 147 005 9 716 - -1 147 005
14007 KRYSSLØSNING HSN 8 750 000 - 8 750 000 -
14010 VENSTRESVINGEFELTRINGMOEN 5 000 000 - 3 000 000 2 000 000
15002 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS 660 661 26 227 660 661 -

15003
RENSEANLEGG, SANERING OG
VANNFORSYNINGNES I ÅDAL 5 233 016 196 297 3 698 016 1 535 000

15004 VANNVERK NES I ÅDAL 25 030 591 559 521 13 030 591 12 000 000
15005 SOKNA VANNVERK 16 575 840 50 975 15 575 840 1 000 000
15006 RINGERIKE VANNVERK 58 518 522 1 776 714 58 518 522 -
15007 NYTTSD-SYSTEM VANN OG AVLØP 8 300 000 564 360 6 300 000 2 000 000
15008 OVERFØRINGSLEDNINGERÅSA - MONSERUD 37 000 000 341 475 27 000 000 10 000 000
15012 SANERING NYMOEN - HEN 33 742 225 7 207 091 33 742 225 -
15013 UTBYGGINGMONSERUD RENSEANLEGG 29 233 545 2 417 023 29 233 545 -
15014 SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2 500 000 - 500 000 -
15017 BRUTORGETOG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA 5 900 000 691 250 5 900 000 -
15019 HVERVENMOEN VA-ANLEGG 10 000 000 - 9 986 500 13 500
15020 EGGEMOEN VA-LØSNINGER 6 500 000 49 400 1 482 000 5 018 000
15022 BYPORTEN - RUNDKJØRINGOG VA-ANLEGG -3 339 255 -375 000 1 535 000 -4 874 255
15023 HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING 1 000 000 57 130 1 000 000 -

15024 BOLIGUTBYGGINGBENTERUD VA-LØSNINGER 2 000 000 - 2 000 000 -
15029 SPREDTE AVLØP KLEKKEN 3 000 000 - 3 000 000 -
19000 UTSKIFTINGVANNLEDNINGER2016 4 636 268 318 529 4 636 268 -
19100 UTSKIFTINGAVLØPSLEDNINGER 2016 4 600 000 77 566 4 600 000 -
19301 VPI - KOMMUNALE VEIER 2016 15 029 952 343 334 15 029 952 -
19302 VPI - REHABILITERINGAV VEIBRUER 11 700 000 330 000 11 700 000 -
19401 VPI - UTSKIFTING2100 GATELYSPUNKTER 10 170 284 52 095 8 370 284 1 800 000

Totalt 512 057 166 52 744 330 511 626 662 430 504
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1001- UllerålSkolerehabilitering/ nybygg:Brukerprosesser startet, saneringsrapportfor de fløyene
somskalrivesskalpåbegynnes.Trafikkanalyseskalutføres.

1003- SoknaSkoletotal renovering:Planlagtovertagelse10.juni.Utenomhusanleggplanlegges
ferdigstilt til 15.august.Prosjektetjobbernåmedplanleggingogoppgraderingavuteområdet.

10016- Austjorddagsenterombygging:Omfatterogsåhjelpemiddellageret.Prosjekteter berettiget
støtte fra Husbankenmedopptil 55%.KostnadsrammeAustjorddagsenterer 7 mill. kroner pluss
støtte fra Husbanken.Kostnadsrammehjelpemiddellagereter 8 mill. kroner.

10020- Røsholmstrandarehabilitering:Prosjektetjobberetter en ferdigstillelsemedhovedbyggtil 1
juni. Tilbyggsanitærbyggferdigstilleshøst2016etter plan.Det jobbesmedkostnadsreduserende
tiltak for å få prognoselik budsjett.

15004- VannverkNesi Ådal:Prosjektetskalut påanbudnå.Startbyggearbeidernå i høstog
hovedproduksjoni 2017.

15005- Soknavannverk:Kostnadenevil bli ca.kr 1,3mill. høyereennbudsjettpga.høyereanbud,
prisstigningogvalutakurser.Densisteentreprisen(elektro)mangler,såtallet er noeusikkert.
Antageligblir noenavkostnadeneskjøvetut i 2017pga.planlagt ferdigstillelsei årsskifte2016/2017.

15012- SaneringNymoen– Hen:Prognosenpr. nåviserat kostnadenevil bli ca.kr 2,5mill. høyere
ennbudsjettpga.ekstraoppfyllingavmasser,stoppi arbeidpgapasserendetog,busstransportav
skolelever,nødaggregatogtavleprosjekteringpåHen.Anleggeter planlagtferdigstiltdesember2016
ogkompletterendearbeiderogendeligsluttoppgjørvil kommei 2017.

15013– UtbyggingMonserudrenseanlegg: Fremdriftener tilpassetbudsjett inneværendeår. Ingen
aventrepriseneer foreløpigpriset.

19301– Kommunaleveier:Anbudskonkurransefor utarbeidelseavhovedplanveier avgjort-
VeitekniskInstitutt valgt.Konkurranserfor to deleravRabbaveienogdel avRingveien(Myrveien-
Høiby)er lagtut medanbudsfrist13.juni.

19302– Rehabiliteringavveibruer:Enanbudskonkurransefor en rammeavtalefor rehabiliteringav
alleveibruerliggerute påanbudmedfrist 6. juni.

19401– Utskifting2100gatelyspunkter:Konkurranseer avgjort,medkontraktssum6,06millioner.
Anbudeter tildelt Ringeriks-Kraft AS, menkontrakter ikkesignert. I tilleggtil kontraktssumkommer
utgifter til prosjektledelseogkonsulent.

Prosjektregnskapinvesteringerpr 1. tertial 2016:

Tabellenunderviserprosjektermeddefinert oppstartsdatoogsluttdatosomgjernegjennomføres
overflere år. Hersynliggjørespåløpteutgifter fra prosjektets oppstartogfrem til i dagog
totalrammen(budsjettertebeløpfra oppstartogfrem til år 2019)målt mot dekostnadsoverslagene
somer kjent nå.
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Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Totale
påløpte

utgifter hittil
Kostnads-
overslag

Vedtatt
totalramme

Avvik fra
vedtatt

totalramme
0041 EF - NYTTINVENTARSKOLER 791 449 15 000 000 15 000 000 -
0061 EF - NYTTINVENTARBARNEHAGER 2 396 235 6 000 000 6 000 000 -
0244 EF - REHABILITERINGSCHJONGSHALLEN 18 194 271 18 194 271 16 585 718 1 608 553

0710
HELSE - PILOTPROSJEKT
VELFERDSTEKNOLOGI 991 617 8 000 000 8 000 000 -

10001
ULLERÅL SKOLE
REHABILITERING/UTBYGGING 988 266 211 867 000 212 000 000 -133 000

10003 SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING 45 676 994 70 000 000 70 000 000 -
10004 NY HØNEFOSS BARNESKOLE SYD 42 595 941 345 077 942 345 000 000 77 942
10005 UTVIDELSE HERADSBYGDA BARNEHAGE 7 653 991 18 300 000 18 300 000 -

10006
NORDERHOVHJEMMETNYE
OMSORGSBOLIGER 686 588 127 186 588 137 700 000 -10 513 412

10007 OMSORGSBOLIGER (FORELDREKONSEPT) 49 500 14 249 500 16 900 000 -2 650 500
10008 HOV ALLÉ OMSORGSBOLIGER 709 321 2 182 152 2 182 152
10015 NY LEGEVAKT - 81 150 000 81 000 000 150 000
10016 AUSTJORDDAGSENTER OMBYGGING 588 070 14 400 510 15 000 000 -599 490
10017 BIBRANNSTASJONNES I ÅDAL - 5 000 000 5 000 000 -
10018 BIBRANNSTASJONSOKNA - 5 000 000 5 000 000 -
10020 RØSHOLMSTRANDAREHABILITERING 1 247 552 5 934 083 5 000 000 934 083
10021 HJELPEMIDDELLAGER - 1 000 000 1 000 000
14007 KRYSSLØSNING HSN 250 000 9 000 000 20 000 000 -11 000 000
14010 VENSTRESVINGEFELTRINGMOEN - 3 000 000 5 000 000 -2 000 000

15002 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS 26 227 660 661 660 661

15003
RENSEANLEGG, SANERING OG
VANNFORSYNINGNES I ÅDAL 24 413 281 27 915 000 29 450 000 -1 535 000

15004 VANNVERK NES I ÅDAL 3 222 572 27 693 642 27 600 000 93 642
15005 SOKNA VANNVERK 1 989 429 17 514 294 17 300 000 214 294
15006 RINGERIKE VANNVERK 7 244 621 123 486 429 121 000 000 2 486 429
15007 NYTTSD-SYSTEM VANN OG AVLØP 11 353 630 17 089 270 19 100 000 -2 010 730

15008 OVERFØRINGSLEDNINGERÅSA - MONSERUD 3 312 528 43 971 053 54 000 000 -10 028 947
15012 SANERING NYMOEN - HEN 12 904 867 39 440 001 39 400 000 40 001
15013 UTBYGGINGMONSERUD RENSEANLEGG 18 171 484 266 388 006 266 000 000 388 006
15014 SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2 - 16 000 000 16 000 000 -
15017 BRUTORGETOG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA 798 783 6 007 533 6 000 000 7 533
15019 HVERVENMOEN VA-ANLEGG 13 500 10 000 000 10 000 000 -
15020 EGGEMOEN VA-LØSNINGER 67 400 13 000 000 13 000 000 -
15022 BYPORTEN - RUNDKJØRINGOG VA-ANLEGG 2 964 255 4 874 255 4 874 255
15023 HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING 57 130 1 000 000 1 000 000 -

15024 BOLIGUTBYGGINGBENTERUD VA-LØSNINGER - 2 000 000 2 000 000 -
15029 SPREDTE AVLØP KLEKKEN - 3 000 000 3 000 000 -
19302 VPI - REHABILITERINGAV VEIBRUER 330 000 11 700 000 11 700 000 -
19401 VPI - UTSKIFTING2100 GATELYSPUNKTER 163 014 10 170 284 10 000 000 170 284
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7. Fossefondet
Porteføljensmarkedsverdivedutgangenavapril varNOK123485248ogavkastningeni april ble
0,53%,oghittil i år 0,02%.Fondetsporteføljevedutgangenavapril bestoav30%
pengemarkedsfond,46%obligasjonsfond,20%internasjonaleaksjerog3 %norskeaksjer.

Dethar fortsatt værtensvakavkastningsutviklingbådei kredittpapirerogaksjerhittil i år,men
utviklingenhar værtpositivsidenmediofebruar.

Oppgangeni oljeprisenfortsatte i april ogendteoppover20%i måneden.Ennaturligkonsekvensav
dette vargodavkastningi norskeaksjer,norskhøyrenteogensterkereNOK.Aksjemarkedeneharnå
i høygradferdigrapportertførstekvartalstallene.Tallenebekrefteren fallendeinntjeningsutviklingi
bådeUSA,EuropaogNorge,noesomøkerrisikoeni aksjemarkedene.Densvakeinntjenings-
utviklingenhar i førstekvartalspredtsegtil flere sektorer,hvorogsåsektoreneteknologiog finans
vistenegativinntjeningsveksti førstekvartali år målt mot sammekvartali fjor. Helseog
konsumorientertesektorer viserfortsatt positivutvikling.

Konsensusblant analytikereer at densvakeinntjeningsutviklingener midlertidigogvil snutil det
bedrei andrehalvår.Troverdigheteni denneantakelsen,sammenmedrenteutviklingen,vil være
bestemmendefor aksjemarkedetsutviklingfor restenavåret.

Industrifinansopprettholdersinanbefalingom nøytralvekti internasjonaleaksjer,medfortsatt fokus
påkvalitetsselskaperogenvissovervekti Europa.Innennorskeaksjeropprettholdervi svak
undervektet,mendette er risikomessigkompensertmedenovervekti høyrenteobligasjoner.

Sevedlegg2 for fullstendigporteføljerapport.
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8. Sykefravær
Deter gledeligå registrereat det totale sykefraværfor Ringerikekommuneer redusert1. kvartal
2016sammenliknetmed1. kvartal2015.Spesielter det positivt å seat barnehagesektorenoghelse
ogomsorgharengodnedgangi sykefraværet.Noeavårsaken til dette måantakeligvistilskrivesat vi
harværtmindrerammetavinfluensaeni 2016enni 2015.Deter likevelgrunntil å antaat mangeav
tiltakenesomer igangsatthareffekt.

Nylederstrukturmedmer nærledelsegir bedremulighetfor å arbeidemedtettere oppfølgingav
ansatte,bådei et forebyggendeperspektiv,menogsåi enkeltsaker.

DetgodesamarbeidetmedArbeidslivssentereter videreførti 2016oggir engodstøtte til lederne,
bådegjennomøkonomisketilretteleggingstilskuddoggjennomgodveiledningogopplæring.

Sykefraværhele kommunen

Figur1.Blåsøylevisertotalt sykefraværi 2015(egenmeldtog legemeldt).Rødsøylevisertotalt sykefraværi
2016(egenmeldt+ legemeldt).Grønnsøyleviserkunegenmeldtsykefraværi 2015oglilla søyleviser
egenmeldtsykefraværi 2016.

Sykefraværadministrasjon

Figur2.Blåsøylevisertotalt sykefraværi 2015(egenmeldtog legemeldt).Rødsøylevisertotalt sykefraværi
2016(egenmeldt+ legemeldt).Grønnsøyleviserkunegenmeldtsykefraværi 2015oglilla søyleviser
egenmeldtsykefraværi 2016.
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SykefraværBarnehage

Figur3.Blåsøylevisertotalt sykefraværi 2015(egenmeldtog legemeldt).Rødsøylevisertotalt sykefraværi
2016(egenmeldt+ legemeldt).Grønnsøyleviserkun egenmeldtsykefraværi 2015oglilla søyleviser
egenmeldtsykefraværi 2016.

Sykefraværskole

Figur4.Blåsøylevisertotalt sykefraværi 2015(egenmeldtog legemeldt).Rødsøylevisertotalt sykefraværi
2016(egenmeldt+ legemeldt).Grønnsøyleviserkun egenmeldtsykefraværi 2015oglilla søyleviser
egenmeldtsykefraværi 2016.
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SykefraværSpesielletiltak barn ogunge

Figur5.Blåsøylevisertotalt sykefraværi 2015(egenmeldtog legemeldt). Rødsøylevisertotalt sykefraværi
2016(egenmeldt+ legemeldt).Grønnsøyleviserkun egenmeldtsykefraværi 2015oglilla søyleviser
egenmeldtsykefraværi 2016.

Sykefraværkulturtjenesten

Figur6.Blåsøylevisertotalt sykefraværi 2015(egenmeldtog legemeldt).Rødsøylevisertotalt sykefraværi
2016(egenmeldt+ legemeldt).Grønnsøyleviserkun egenmeldtsykefraværi 2015oglilla søyleviser
egenmeldtsykefraværi 2016.
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SykefraværHelseogomsorgogvelferd

Figur7.Blåsøyleviser totalt sykefraværi 2015(egenmeldtog legemeldt).Rødsøylevisertotalt sykefraværi
2016(egenmeldt+ legemeldt).Grønnsøyleviserkun egenmeldtsykefraværi 2015oglilla søyleviser
egenmeldtsykefraværi 2016.

SykefraværSamfunn(tekniskeområder)

Figur8.Blåsøylevisertotalt sykefraværi 2015(egenmeldtog legemeldt).Rødsøylevisertotalt sykefraværi
2016(egenmeldt+ legemeldt).Grønnsøyleviserkun egenmeldtsykefraværi 2015oglilla søyleviser
egenmeldtsykefraværi 2016.
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9. Bemanning
Utviklingeni årsverker stabilt,mendet er en liten nedgangi antallansattesombetyr færrepersoner
meddeltidsstillinger. Detteservi spesieltinnenforhelseogomsorgsomøkeri periodenmed3
årsverkogsamtidigredusererantallansattemed38.

Status01.01.2016 Status30.04.2016

Antall årsverk Antallansatte Antall årsverk Antallansatte

Administrasjon 89 94 89 95

Barnehage 162 178 162 192

Grunnskole 438 492 437 497

Spesielletiltak barnog
unge

104 147 102 138

Kulturtjenesten 18 26 16 24

Helseogomsorg 726 1 044 729 1 006

Samfunn 216 235 218 233

Totalt 1 755 2 218 1 755 2 187

Antall timelønnede 191 194

Tabellenviserutlønnedeårsverk(fasteogansattei vikariat).Ansattei permisjonellerannet fraværuten lønn
er ikkemedi tallene.Årsverktimelønnedeinneholderalleansattesomikkehar faststilling,menmottar lønnpr
utført time (sykevikarer,ferievikarer,ekstrahjelpogovertid).

Deter 1223ansattesomhardeltidsstilling.Det tilsvarer56%avdeansatte.Den31.12.2015var58%
avdeansattei deltidsstillinger.
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10. Målene i Handlingsprogram 2016 -2019 - Status
Viktige satsingsområder Status

1. tertial 2016

Det legges til rette for å opprette 60 nye barnehageplasser i
2016. Målet er barnehageplass til alle på 1-årsdagen.

Det tilbys barnehageplass for barn født i
september og oktober. Flere ledige
barnehageplasser pr 01.05 vil kunne tilby
flere barn plass løpende gjennom året.

Ringerike kommune skal være en åpen og inkluderende
kommune. Vi skal ta vårt ansvar og hjelpe de som står i en
spesielt vanskelig situasjon. Vi etablerer boliger for enslige
mindreårige flyktninger og vi øker kapasiteten på
læringssenteret for voksne og i flyktningeteamet i forhold til de
anmodninger som kommer fra IMDI.

Det er etablerte en bolig for enslige
mindreårige i Haug i tillegg til fem barn
som har bodd på Folkehøyskolen siden
februar.

Helsesektorens omsorgstrapp videreutvikles ved å etablere
tilbud lengre ned i trappen. Det bygges nytt dagsenter som
felles møteplass, forebyggende hjemmebesøk, og godt utbygd
hverdagsrehabiliteringstilbud.

Omsorgstrappa utvikles kontinuerlig, og
siste versjon vil bli behandlet i
kommunestyret juni 2016 i forbindelse
med reviderte kriterier for tjenester.

Forprosjektet for nytt dagsenter er nå klart
for anbudsinnhentelse.

Sak om forebyggende hjemmebesøk
behandles i HOV i juni 2016.

Det opprettes eget brukerutvalg for Helse og omsorg i løpet av
2016, det vil bli vil fremmet en sak om dette. Det vurderes
også pårørendeutvalg ved institusjonene. Dette for å etablere
kanaler for dialog, tilbakemelding og aktiv deltakelse.

Innledende sonderinger med
bruker/pasientorganisasjonene er
innledet, og et brukerutvalg for Helse og
omsorg vil bli etablert i løpet av året
dersom det er interesse for dette.

Pårørendeutvalg piloteres nå ved
Hønefoss omsorgssenter, og vil bli vurdert
implementert ved de andre institusjonene
etter evaluering.

Det planlegges en ny institusjon for å dekke økt behov og som
en erstatning for Hønefoss omsorgssenter.

Sak om behov for botilbud med heldøgns
omsorgs vil bli presentert politisk medio
2016. Saken vil inneholde ny rapport fra
Agenda (bestilt av KS) holdt opp imot
dagens volum og forventet
befolkningsøkning beskrevet i
kommuneplanen.

Det er lagt opp til en kraftig økning til vedlikehold av
kommunale veier. Ved å sette av 60 millioner kroner vil de 17
veiene med størst oppgraderingsbehov være oppgradert i
planperioden.

Alle kommunale veistrekninger er nå
kartlagt og fotografert. Utbygging
utarbeider hovedplan vei som grunnlag for
fremtidig budsjett. I løpet av året vil flere
prioriterte veistrekninger bli oppgradert.

Økt vekst gir økt behov for kapasitet også innen
samfunnsplanlegging og byggesak. Disse tjenestene styrkes
derfor ved at det tilføres økte ressurser. Det er behov for
effektiv saksbehandling for å sikre at kommunen ikke blir
hemmende i de store investeringsprosjektene i samfunnet.

Plan og byggesak er styrket med hhv 1,2
og 1 årsverk. Felles regionalt plankontor
er under etablering. Det regionale
plankontoret skal ivareta vei- og bane
prosjektet, samt utarbeide en regional
plan for Ringeriksregionen. Det foreslås 9-
10 nye årsverk tilknyttet kontoret i tillegg
til eksisterende planavdeling.

Det opprettes en lederskole i 2016 for å støtte ny Lederprogram for alle ledere med
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organisasjonsmodell. Dette vill kreve ca. 2 millioner kroner i
ressursinnsats.

personalansvar i Ringerike kommune ble
startet opp april 2016. Ledere møter på 4
samlinger over 2 år i grupper på ca 30
ledere. Gruppene består av lederteam på
tvers av sektorene. Foreløpige
evalueringer etter første samling våren
2016 er svært positive. KS konsulent AS
bistår i arbeidet. I tillegg blir det felles
samlinger for alle ledere og tillitsvalgte.
Som en del av kompetansesatsingen for
ledere arrangeres det ulike fag-kurs, for
eksempel i rekruttering, oppfølging av
sykefravær mm.

Konsern Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Fraværsprosent 8,7 % 8,0 % 9,7 % (1. kvartal)

Medarbeidersamtalen (antall gjennomført) 90 % Måles ikke i ny undersøkelse

Resultater 10-faktor -undersøkelse *

(skala 1 – 5)

Oppgavemotivasjon 4,0 4,3

Mestringstro 4,0 4,3

Selvstendighet 4,0 4,2

Bruk av kompetanse 4,0 4,2

Mestringsorientert ledelse 4,0 4,0

Rolleklarhet 4,0 4,3

Relevant kompetanseutvikling 4,0 3,6

Fleksibilitetsvilje 4,0 4,4

Mestringsklima 4,0 4,0

Nytteorientert motivasjon 4,0 4,7

Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år
Spesialpedagogiske tjenester Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

� Ventetid før saken startes 6 mnd 3 mnd 3-4 mnd.

� Behandlingstid 6-12
mnd

3 mnd Varierende, ca 2 mnd.

� Nedgang i antall henviste saker 10% 10% Økning på 30%

� Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp §5-
7

35 32 11
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� Reduksjon i gjennomsnitt timeomfang/vedtak
med spesialpedagog

0% 10% Tall ikke klare

� Saker kan avsluttes som følge av
måloppnåelse(språk/adferd)

2 3 Tall ikke klare

� Rådgivingssaker TIBIR 16 22 6

Avlastningstjenester Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Målt kvalitet

1. Antall barn og unge som mottar avlastning I
institusjon 0-18

20 20 19

� over 18 år i institusjon 7 5 4

� privat avlastning 0-18 35 40 39

� over 18 år privat avlastning 4 2 2

Opplevd kvalitet

1. Kvalitetssikringssamtale med alle pårørende
som har et vedtak på avlastning x 1 pr år

100% 100% Samtalene gjennomføres
mai/juni

Helsestasjonstjeneste Resultat

2015

Mål Status

2016 1. tertial 2016

1. Gjennomført DU- kurs (Depresjon for
ungdom)

1 2 2

2. Implementert fagteam i barnehage 6 6 14

Barnevern Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Målt kvalitet

� Antall familier som har påbegynt PMTO
gjennom Ringerike kommune

16 30 6

� Avvikle plasseringer der det er til barnets
beste (adopsjon, tilbakeføring, aldersgrense)

10 8 4

� Antall barn som mottar hjelpetiltak 160 170 155

Opplevd kvalitet

� Antall familier som har opplevd
måloppnåelse etter PMTO behandling.

12 24 3

� Antall avslutta saker der barneverntjenesten
vurderer at hjelpetiltak har ført til nødvendig
endring.

16 48 8

� Antall avslutta saker der foreldrene vurderer
at tiltakene har ført til nødvendig endring

16 48 8
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� Antall avslutta saker der barnet/ungdommen
vurderer at tiltakene har ført til nødvendig
endring

10 40 1

� Antall av disse som vi mottar ny bekymring
på samme år.

0 0 0

Barnehager
Barnehager Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Målt kvalitet

� Antall ansatte med formell kompetanse

a. Barnehagelærere 25% 25% 25%

b. Barne- og ungdomsarbeidere 25% 25% 25%

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91% 93% 91%

Opplevd kvalitet

Total kvalitet i barnehagen 5,0 5,0 Nye indikatorer fra 2017*
Andel foresatte som opplever at barnet deres blir
møtt med respekt

5,5 5,5 Nye indikatorer fra 2017*

Andel foresatte som opplever at de blir møtt med
respekt

5,4 5,4 Nye indikatorer fra 2017*

Andel foresatte som opplever at barnet trives i
barnehagen

5,2 5,4 Nye indikatorer fra 2017*

*I 2016 er KS sin brukerundersøkelse gjennomført. Begrunnelsen for ny bruker-undersøkelse var et
ønske om sammenligning av resten av landet samt en undersøkelse som også var tilgjengelig for de
private barnehagene. Brukerundersøkelsen kan ikke sammenlignes med fjorårets undersøkelse. Nye
indikatorer fra 2017.

Skoler
Grunnskole Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Læringsutbytte; nasjonale prøver 5. trinn
� Elevens score på nasjonal prøve i lesing

(nasjonalt snitt 50)

� Elevens score på nasjonal prøve i regning
(nasjonalt snitt 50)

50

50

Tall ikke klare.

Læringsutbytte; nasjonale prøver 8. trinn
� Elevens score på nasjonal prøve i lesing

(nasjonalt snitt 50)

� Elevens score på nasjonal prøve i regning
(nasjonalt snitt 50)

50

50

Tall ikke klare.

Grunnskolepoeng
� (nasjonalt snitt 2015 er 40,8) 38,5 39

Tall ikke klare.
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Spesialundervisning
� Andel elever med spesialundervisning

(nasjonalt snitt 8 %)
� Andel elever med spesialundervisning som

når målene i sin individuelle
opplæringsplan og spesialundervisning
avsluttes

7,1 % 8 %

10 %

Tall ikke klare.

Trivsel
� Elevene på 7. trinn sin opplevelse av trivsel

på skolen (nasjonal indeks 4,4 )
� Elevene på 10. trinn sin opplevelse av

trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,2)

4,5

4,2

4,5

4,5

Tall ikke klare.

Mobbing

� Andel elever som på 7. trinn som har
opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden
eller oftere (nasjonalt snitt 4,7 %)

� Andel elever som på 10. trinn som har
opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden
eller oftere (nasjonalt snitt 4,7 %)

3,1 %

2,6 %

4 %

4 %

Tall ikke klare.

Læringssenter for voksne Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016
� Andel deltakere som fullfører grunnskole

for voksne med minimumskarakter 2 i alle
fag

64 % 65 % Tall ikke klare.

� Andel spor 2 deltakere som består alle
delprøvene på norskprøve A2-nivå innen
ett år (Ny prøve)

50 % 50 % Tall ikke klare.

� Andel avsluttede introdeltakere ut i videre
utdanning eller jobb
(Gjennomsnitt for landet 44 %)

60 % Tall ikke klare.

Kultur
Kulturskole Resultat

2015

Mål Status

2016 1. tertial 2016

� Andel av personalet med fagutdanning 80 % 80 % 80 %

� Dekningsgrad: Andel elever i
grunnskolealder i kommunens kulturskole

5,9 % 6,5 % 7,05 %

Bibliotek Resultat

2015

Mål Status

2016 1. tertial 2016

Antall utlån 82 000 82 000 27 800

Fysiske besøk - hovedbiblioteket 92 800 92 800 26 200

Antall arrangementer 22 32 10
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Litteraturformidling og bibliotekopplæring for skoler,
barnehager o.a. 40 44 13

Selvbetjeningsgrad (utlån på automat, fornyelser
per nett og sms) 50 % 50 % 42 %

Helse og omsorg
Ambulerende hjemmetjeneste, hjemmetjeneste
i bofelleskap og institusjon

Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Fravær av alvorlige feilmedisinering. Målt i antall
feilmedisineringer – medikament gitt til feil pasient.

0 9

Antall brukere som har deltatt i hverdags-
rehabilitering

36 45 12

Antall avtalte tjenestebesøk som tjenesten selv
avlyser

Ikke
data
gode
nok

Måle i
2016

Sette mål
for 2017-

2019

Tall ikke tilgjengelig. Nytt
avvikssystem er i
oppstartfasen.

Iverksettingstid av vedtak hjemmetjenester Ikke
data

Måle i
2016

Sette mål
for 2017-

2019

Tall ikke tilgjengelig. Nytt
avvikssystem er i
oppstartfasen.

Antall fall fordelt etter alvorlighetsgrad Ikke
gode
nok

data.
Totalt
antall

registrer
te fall pr.

sept.
2015 er

113

Måle i
2016

Sette mål
for 2017-

2019

102 (personer)

Ikke gradert etter
alvorlighetsgrad.

IPLOS registrering - antall med aktive vedtak med
ufullstendig utfylt kartlegging Finne

frem til
målemet

ode

Måle i
2016

Sette mål
for 2017-

2019

Tall for 2016 tilgjengelig
februar 2017.

Antall forventningsavklaringer ved innkomst i % 80 % 100 % 80 %

Psykisk helse og rus Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Antall brukere med individuell plan 25 25 54 har IP og-/eller
koordinator

Det er gjennomført forventnings-samtaler med
bruker

70 % 85 % 75 %

Tildelingskontoret Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at
pasienten er definert som utskrivningsklar

0-3
døgn

0-3 døgn 1,6 døgn

Andel korttidsplasser belagt med korttidspasienter 90-100
%

90-100 % 86,15 %
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Gjennomsnitt tildelte tjenester pr. uke pleie og
omsorg utenfor institusjon

7,8
timer

7,7 timer 7,3 timer

Brukerundersøkelser - Opplevd kvalitet Resultat Mål

Hjemmetjenester 2015 2017
Resultat for bruker 4,7 5.0
Brukermedvirkning 4,3 4,6
Trygghet og respektfull behandling 4,2 5.0
Tilgjengelighet 4,5 4,9
Informasjon 4,7 5.0
Generelt fornøydhet 4,8 5,0

NAV og flyktning Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Målt kvalitet

� Antall brukere med sosialhjelp som
hovedinntekt

485 450 452

� Gjennomsnitt antall måneder på sosialhjelp 5,85 5,6 5,83

� Antall mellom 18-24 år på økonomisk
sosialhjelp

83 80 73

� Oppfylle kommunestyrevedtak om
bosetting av flyktninger

Ja 71 Ja(antall) 43

� 70 % av deltakerne som har gjennomført
introduksjonsprogram skal i arbeid,
utdanning eller annen kvalifisering mot
arbeid direkte etter avsluttet program

59 % 65 % Tall ikke klare.

Opplevd kvalitet

� «Jeg får den service jeg trenger fra NAV-
kontoret»

Tall ikke
klar

4,9 Brukerundersøkelse høst

2016

� «Veileder var interessert i å finne gode
løsninger sammen med meg»

Tall ikke
klar

5,0 Brukerundersøkelse høst

2016

� «Har noen på NAV -kontoret snakket med
deg om muligheten til å komme i arbeid?»

Tall ikke
klar

78 % Brukerundersøkelse høst

2016

Samfunn
Teknisk drift og forvaltning Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Redusere vanntap på nettet med 5 % årlig +-55 % +-50 % 52 %

Forbedre renseresultatene ved Hallingby
renseanlegg - fosfor

88 % 92 % 92 – 95 %

80 % av investeringsprosjektene skal følge
oppsatt fremdriftsplan

Ikke
målt

> 80 % 100 %
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Energieffektivisering – redusert energiforbruk
(korrigert for graddagstall/oppvarmingsbehov)

-8,6 % -5 % Energiovervåknings-
systemet videreutvikles og

en rekke mindre tiltak
knyttet til energi-

effektivisering
gjennomføres

Plan- og byggesak Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

Målt kvalitet

� Antall dager fra byggesøknad (komplett) er
mottatt til vedtak er fattet

17 12 9

� Antall dager i saksbehandlingstid for saker
etter jordlov og konsesjonslov

13 12 15

� Andel kontroller innenfor jord/skog som
ikke er gjennomført etter lovkrav (5 % jord
og 10% skog)

< 50 % < 25 % 0 %

� Andel oppmålingssaker som går over
fristen (16 uker)

< 5 % < 5 % 0 %

� Andel salg av eiendomsinformasjon som
går over fristen (7 dager)

< 5 % < 5 % 0 %

� Andel fullført, digitalisering av
byggesaksarkiv

5 % 30 % 10 %

� Andel gjennomførte oppstartsmøter som
går over fristen (21 dager)

Ikke tall 0 % 50 %

Medarbeiderperspektiv

� Fornøyd med samarbeidet med dine
kollegaer på arbeidsplassen

5,3 5,4 kommunen har tatt gått
over til en ny type

undersøkelse, derfor ikke
mulig å måle de samme

kriteriene i 2016.

� Fornøyd med innholdet i jobben din 4,8 4,9

Brann - og redningstjenesten Resultat Mål Status

2015 2016 1. tertial 2016

� Brannvesenet skal ha et høyt servicenivå ut i
fra antall klager på saksbehandling, hendelser,
feiing og tilsyn. Målt i antall klager.

80 60 20

� Brannvesenet skal bistå personell eller dyr i
nød i løpet av de frister som er gitt i forskrift

Tilfredss
tillende

Tilfredsstil
lende

Tilfredsstillende

Administrasjon og fellestjenester
IKT Resultat

2015

Mål Status

2016 1. tertial 2016

� IT-systemenes oppetid >99,9% >99,5% 99,9%

� Antall lammende hendelser som fører til
systembortfall utover 1 time

0 =<1 0

� Gjennomsnittlig løsningstid på support
90t 2
min 72t 111t 25m
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11. Vedtak i Kommunestyret 2014 - 2016 som krever oppfølging

År 2014

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar Videre
oppfølging

30.01 10/14

EVALUERING – BESTILLERENHETEN
Vedtak:
1. Ringerike kommune beholder ordningen
med en sentral tjenestetildeling. Dette for å
sikre kompetente avgjørelser og
vurderinger, lik og rettferdig tjenestetildeling
og høy kvalitet på dette viktige arbeidet. En
sentral tjenestetildeling gjør det enklere og
lettere for publikum, brukere og
samarbeidspartnere og forholde seg til
tjenestetilbudet.
2. Den sentrale tjenestetildelingen ivaretas
av et «Tildelingskontor for helse og
omsorgstjenester».
3. Vedtatte tildelingskriterier evalueres
annet hvert år. Det er bestillerkontoret som
skal føre evalueringen «i pennen», basert
på innhentede «høringsnotater» fra
tjenesteområdene. Tildelingskriteriene skal
politisk behandles.
4. De funn og forslag til forbedringer som er
beskrevet i rapporten skal innarbeides i
kontorets handlingsplaner. Hovedkomiteen
for helse, omsorg og velferd holdes
løpende orientert om innarbeidingen/
innføringen av forbedringene.

Ordningen med
sentral tjeneste-
tildeling er beholdt
med et sentralt
tildelingskontor.
Funn og forslag ved
evaluering av
tildelingskriteriene er
innarbeidet både i
planer og i praksis,
og HOV er orientert
om disse.

Det er utarbeidet en
serviceerklæring som
har som formål å
legge til rette for et
godt samarbeid
mellom bruker,
pårørende og
tjenesteyter, samt
skape realistiske
forventninger til våre
tjenester.

Tildelingskriteri
ene skal
evalueres i
løpet av første
halvår, og
behandles
politisk i juni
2016.

20.02 22/14

ØKONOMISK SOSIALHJELP
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
DESEMBER 2013
Vedtak:
1. Formannskapet tar rapport fra Buskerud
Kommunerevisjon IKS, datert 11.12.13, om
Økonomisk sosialhjelp til etterretning og
ber rådmannen innrette seg etter de
anbefalinger som fremgår av denne.
2. Formannskapet er særlig bekymret for
den negative utviklingen blant unge og nye
brukere, og ber om at rådmannen prioriterer
dette området.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen
gir tilbakemelding til Hovedstyret for
Helse og Velferd (HOV) om iverksatte
tiltak innen 1. oktober 2014.

De anbefalte 6 tiltak
er videreført i
enhetens
handlingsplaner.
NAV prioriterer nye
brukere under 24 år
med en gang de
søker sosialhjelp.
Dette har vært svært
vellykket. Dette har
ført til at brukere har
blitt avklart mye
raskere. Dette har
ført til at unge som
oppsøker NAV har
blitt redusert de siste
månedene.

27.03 29/14

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL
NR. 1/14
Vedtak:
Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte
07.02.2014 tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyret ber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:
«Kontrollutvalget tar rapporten fra
selskapskontrollen i Veien Kulturminnepark

Veien
kulturminnepark As
omtales i Ringerike
kommunes
eiermelding som
legges fram høsten
2016.
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AS til orientering og oversender denne til
kommunestyret med følgende
kommentarer:
1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring for

den økonomiske situasjonen i
selskapet.

2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle
de forutsetninger som lå til grunn for
etableringen av selskapet.

3. Styreinstruks bør utarbeides, og det bør
foreligge en årlig egenevaluering.»

27.03 33/14

BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE
KOMMUNE
Vedtak:
1. Barnehageplan for Ringerike kommune
2014 – 2030 tas til orientering.
2. Heggen barnehage opprettholdes som
midlertidig barnehage for en periode på
inntil 3 år, gjeldende fra august 2015.
3. Følgende tomtealternativer foreslås
innarbeidet som aktuelle sentrumsnære
barnehagetomter i kommuneplanen.
· Nederst i Vesternbakken, friområde øst for
Ole Thorkildsens vei.
· Høgskolen i Buskerud og Vestfold –
avdeling Hønefoss.
· Kirkeskolen gnr/bnr 40/9 og 39/160.
· Eikli skole gnr/bnr 38/37, Bråtaveien 6.
· Kongshaugen/Hønen gård gnr/bnr 86/251,
86/521 og 86/798.
· Tandberglia gnr/bnr 38/69.
· Hønefoss skole gnr/bnr 317/156 og
317/296, Hønengata 9.
· Benterud, gnr/bnr 39/11 –
utstillingsplassen.
· Hjertelia
· Bruk av ”barnehagebuss” med formål
friluftsbarnehage bes utredet.
4. Prosess med sikte på å opprette ny
barnehage i sentrumsrådet iverksettes
snarest i tråd med kommunens
handlingsplan 2014-2017.
5. Ved utbygging av nye barnehager i
Ringerike kommune likestilles kommunale
og ikke-kommunale barnehager.

Saken følges opp
med barnehage
behovsplan vår 2016

Barnehagebuss er
utredet og vil være
en del av tiltakene
som kan foreslås i
oppfølging sak om
behovsplan

Følges opp
med en sak
vår 2016 som
omhandler
retnings-linjer
for
godkjenning
av søknader
for etablering
og/eller
utvidelse av
private
barnehager

24.04 53/14

ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV
ENERGI- OG KLIMAPLANEN
PROSJEKT OPPFØLGING
Vedtak:
1. Årsrapport 2013 for oppfølging av energi-
og klimaplanen tas til orientering.
2. Kommunestyret ber om at energi - og
klimaplanen blir gjort klarere med
hensyn til konkrete mål med milepæler
for når målene skal være innfridd.

Skal evalueres og
gjennomgås i 2016

Videre
oppfølging av
aktuelle tiltak

30.10 133/14

BOLIGSOSIAL HENDLINGSPLAN 2015 -
2022
Vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar framlagte
forslag til plan som Ringerike kommunes
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«Boligsosiale handlingsplan 2015-2022»,
men med den presisering at det skal søkes
å ha tilstrekkelig med boliger ut fra behovet
2. De fem hovedstrategier som er beskrevet
i planen
- Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger
- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende
husleie)
- Fra «Leie til Eie»
- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på
boevne
- Samarbeid med frivillig
skal være førende for utarbeidelse og
gjennomføring av tiltak innenfor boligsosialt
arbeid i Ringerike kommune.
3. Ringerike kommune deltar i Husbankens
boligsosiale utviklingsprogram.
4. Det bes fremmet en sak om bygging
og forvaltning av utleieboliger m.v. etter
at reglene for fritak av merverdiavgift
ved nybygg er blitt slik at det bare er
kommunen som kan få det.
5. Evaluering av prosjektet og
måloppnåelse skal skje i løpet av 1.
kvarta l 2017.
6. Utrede kompetanse og kapasitet i
miljøarbeidertjenesten i forhold til
ambisjonene i boligsosial
handlingsplan. Utredningen legges fram
til politisk behandling.

Ad. 4
Rutiner for bygging
og forvaltning er
under arbeid.
Ad. 5: Evaluering vil
skje iht. vedtak.
Ad. 6: Slik utredning
vil være en del av
arbeidet videre med
«Boligsosial
handlingsplan». Om
miljøarbeider-
tjenesten må styrkes,
- personellmessig
eller
kompetansemessig
for å møte behov/-
ambisjoner, vil bli en
del av denne.

Ad 6. legges
fram til politisk
behandling
høst 2016

År 2015

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar Videre
oppfølging

26.02 21/15

REGIONALT KULTURHUS RINGERIKE AS,
- SLETTING AV GJELD
Vedtak:
Under forutsetning av likelydende vedtak i
regionens kommuner, bes
generalforsamlingen i Regionalt Kulturhus –
Ringerike AS pålegge styret å gjennomføre
en aksjeemisjon fra 1.1.2016 i tråd med
føringer og forslag som ligger i saken.

Ringerikes andel på
6,9 mill. kroner er
overført.

26.03 44/15

LOKALISERING AV LEGEVAKT
Vedtak:
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering.
2. Rådmannen bes å utarbeide en
mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike
interkommunale legevakt skal organiseres i
forhold til arealbehov, kapasitet og innhold
fra 2020.
3. Mulighetsskissen skal presenteres under
følgende forutsetninger:
-Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes
dekt ved nybygg.
-Plassering av legevakten skal ligge i
tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike

Mulighetsskissen er
under utarbeidelse
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sykehus.
-Mulighetsskissen skal i samråd med
sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To alternativer
drøftes:
a) Sykehuset bygger, og Ringerike
interkommunale legevakt leier
b) Ringerike kommune bygger og Ringerike
interkommunale legevakt leier
4. Mulighetsskissen koordineres med det
arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om
mulig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp
plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget
av samhandlingsrefomen. Dette for å
optimalisere finansieringen og utnyttelsen av
de statlige investeringstilskudd.

30.04 54/15

HØNEFOSS KIRKE, - FINANSIERING.
SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING
Vedtak:
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.

Avtale med kirkelig
fellesråd ble signert
28.04.2016. Sikrer
fellesrådet en
forutsigbar drift med
en reduksjon i det
årlige driftstilskuddet
på kr 790.000 i 30 år.
Innarbeidet fra og
med budsjettåret
2016.

30.04 60/15
ENERGI OG KLIMAARBEID -
ÅRSRAPPORT
Vedtak:

Det er ikke avsatt
kommunale midler til
dette i budsjett 2016.
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1. Årsrapporten med tilhørende
klimaregnskap 2014 for oppfølging av energi
og klimaplan tas til orientering.
2. Det avsettes 60 000 kr i budsjett 2016 til
formålet energi og klimaoppfølging på
prosjektnummer 5037 Grønne
energikommuner.
3. HMA har ansvaret for å følge opp Energi-
og klimaplanen i Ringerike kommune.

Tidligere års tilskudd
er ikke brukt opp, og
disse må brukes opp
før det vurderes bruk
av kommunale
midler.

28.05 74/15

WEB-OVERFØRING AV
KOMMUNESTYREMØTER
Vedtak:
1. I kommunestyresalen installeres det et
system for direktesending av lyd og bilder på
internett. Systemet skal ha integrasjon mot
Ringerike kommunes saks- og arkivsystem.
2. Totalkostnaden over 4 år, kr. 162 250,-
innarbeides i eksisterende ramme.

Avtale er inngått med
leverandør. Planlagt
oppstart av web-
overføring er mai
2016.

28.05 75/15

MANDAT FOR UTVALG FOR
RUSPROBLEMATIKK.
Vedtak:
Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ
bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og
kommunale faginstanser.
Utvalget skal gjennom samarbeid,
samhandling og utveksling av informasjon
utarbeide delrapport til hovedkomiteen for
omsorg og velferd, formannskapet og
kommunestyret i forbindelse med evaluering
av alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016.
Følgende personer tiltrer utvalget:
Politiske representanter:
Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av
kontrollutvalget for salgs- og
skjenkebevillinger), Christine Granlund
(Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud (Kristelig
Folkeparti).
Representanter fra næringslivet:
Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua
(Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)
Faginstanser:
SLT-koordinator, kommuneoverlege, en
representant fra politiet, og leder av enheten
helse og rus.
Rådmannen (eller dennes representant) er
leder og sekretær for utvalget.
Det står utvalget fritt å innkalle personer med
nødvendig kompetanse i forhold til
nåsituasjonen, samt å avgjøre behovet for
møter.
Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

Følges opp i
2016

25.06 84/15

FORVALTNINGSREVISJONSP ROSJEKT -
PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG
Vedtak:
Kommunestyre tar rapport fra Buskerud
kommunerevisjon IKS, datert 5. mars 2015,

Under arbeid.
Endelig rapport vil
foreligge juni 2016.
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om Individuelle planer innen psykisk helse og
rusomsorg til etterretning og pålegger
rådmannen rette seg etter de anbefalinger
som fremgår av denne. Kommunestyret ber
om en orientering jfr. anbefalingene i
forvaltningsrapport innen 1 år fra d.d.

27.08 104/15

OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR
PLANARBEID I HØNEFOSS
Vedtak:
1-Ringerike kommune starter arbeid med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss
2-Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i
form av parallelle arkitektoppdrag
3-Det avsettes midler til arbeidet i
Handlingsprogrammet 2016-2019.

Parallelloppdraget er
gjennomført.
Arkitektgruppen har
levert sine forslag.

Evalueringsko
miteen skal
legge frem sin
innstilling
22.06.16

26.11 135/15

Serviceerklæring for helse - og
omsorgstjenester i Ringerike kommune
Vedtak:
1. Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for
helse og omsorgstjenester i Ringerike
kommune vedtas.
2. Det startes opp et arbeid med revisjon av
serviceerklæring for helse- og omsorg hvor
brukermedvirkning er ivaretatt.
Ny sak fremmes innen utgangen av februar
2016.

Serviceerklæringen
er revidert og vedtatt
mars 2016.
Brukermedvirkning er
ivaretatt i denne
prosessen.

26.11 136/15

Skole - og barnehagetilbud for barn og
unge med sammensatt behov
Vedtak:
1. For barn og unge med sammensatte
behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehage og et samlet tilbud i hele
grunnskolen dersom tilbud i ordinær
barnehage og på nærskole ikke er
tilstrekkelig.
2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehage for barn med tegnspråk som
førstespråk. Forsterket enhet ved Veien
skole opprettholdes.
3. Ringerike kommune oppretter ikke egne
alternativer arenaer for elever med sosio-
emosjonelle vansker. Det forutsettes at
kommunen benytter eksisterende tilbud, eller
inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.
4. Opplæringstilbudet ved Austjord
opprettholdes.

Det opprettes et
tilrettelagt tilbud i
Heradsbygda
barnehage fra august
2016.
Ny avdeling for
elever med store og
sammensatte behov
på 1.-7.trinn
planlegges i ny skole
Hønefoss Sør.

10.12 152/15

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner
for oppskyting av fyrverkeri
Vedtak:
Lokal forskrift om forbudssoner for
oppskyting av fyrverker vedtas.

Runar Johansens forslag som oversendes
rådmannen:
F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten
bestående av mange eldre trehus.
Områdene er utenfor sone for forbud mot
fyrverkeri.
Rådmannen bes å utrede om området for

Sak vedr.
utredning av
området kan
utvides vil
foreligge før
nyttår
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forbud mot fyrverkeri kan utvides for å verne
trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for
2016/17.

10.12 153/15

Etterbruk av Vegård skole
Vedtak:
1. Rådmannen får i oppdrag å gå i
forhandlinger med ÅSA VEL med sikte på
salg av Vegård skole til ÅSA VEL for
markedspris.
2. Forhandlingene skal baseres på at
kommunestyre mener eiendommen skal
brukes til bygdas beste. Kommunen bør også
sikre seg forkjøpsrett ved eventuelt fremtidig
videresalg.
3. Rådmannen fremmer sak for
kommunestyret om resultatet av
forhandlingene for godkjenning.

Kommunestyret
vedtok å selge
Vegård skole til Åsa
vel. Eiendommen er
solgt og overlevert
kjøper.

10.12 155/15

Bosetting av flyktninger i 2016 - 2019
Vedtak:
Ringerike kommune vedtar å bosette 100
flyktninger i 2016, herav 25 enslige barn og
unge. Av disse skal fem være under 15 år.
� De plantall IMDi foreslår for 2017 skal

være førende for kommunens bosetting i
2017, med til sammen 130 flyktninger,
herav 30 enslige barn og unge. Av disse
skal åtte være under 15 år.

� Familiegjenforeninger kommer i tillegg til
anmodningen for 2016 og plantall for
2017.

� Rådmannen gis i oppdrag å tilrettelegge
for et felles temamøte i begynnelsen av
februar for HOK, HOV og inkluderings-
og integreringsrådet med tema
integrering av flyktninger i kommunen.

Bosettinger
gjennomføres i 2016
i tråd med dette
vedtaket.
Temamøte er
gjennomført.

Det
rapporteres på
status i tertial-
og måneds-
rapporter.

År 2016

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar Videre
oppfølging

28/01 2/16

Kommunens arbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen årlig
rapportere til kommunestyret om kommunens
antikorrupsjonsarbeid.

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere
Ringerike kommunes arbeid med og
systemer for å forhindre og avdekke
korrupsjon.
2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å
fremme eventuelle anbefalinger/forslag til
kommunestyret, i løpet av 2016.

Arbeid med anti-
korrupsjon er
innarbeidet i mandat
for opprettet
arbeidsgruppe som
skal revidere
kommunens etiske
retningslinjer.

Saken skal
opp til politisk
behandling i
august 2016.

28/01 8/16

Tros - og livssynstilskudd – omgjøring av
vedtak
Vedtak:
1. Vedtakene om tilskudd til tros- og
livssynssamfunn for årene 2012, 2013 og

Etterbetaling av 1,9
mill. kroner er
gjennomført. Det ble
avsatt tilstrekkelig
med midler til dette i
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2014. gjøres om. Nye vedtak og etterbetaling
til tilskuddsmottakerne gjennomføres i 2016.
2. De økonomiske konsekvensene av dette
innarbeides i 1.tertialrapport.

regnskapsoppgjøret
2015.

25/02 25/16

Resultater etter
medarbeiderundersøkelsen 2015
Vedtak:

� Kommunestyret tar resultatene etter
medarbeiderundersøkelsen 2015 til
orientering.

� Kommunestyret ber om å få en årlig
orientering om hvordan oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen er fulgt
opp.

� Medarbeiderundersøkelsen følges
opp med konkrete forbedringstiltak
på enhetene i samarbeid med de
ansatte.

Alle enheter i
kommunen arbeider
med oppfølging av
medarbeiderundersø
kelsen.

Kommunestyr
et vil bli
orientert om
status i
arbeidet
høsten 2016.

25/02 26/16

Sykefravær 2015
Vedtak:
1. Kommunestyret tar sykefraværsrapport for
2015 til orientering.
2. Kommunestyret ber AMU om å
kontinuerlig følge med på
sykefraværsstatistikk og se dette opp mot
innrapporterte avvik.
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide
en handlingsplan for oppfølging av
sykefraværet. Denne handlingsplanen skal
vedtas, og følges opp av AMU.

AMU har løpende
oppfølging av
sykefravær.

Handlingsplan
for oppfølging
av sykefravær
utarbeides
våren 2016.

25/02 29/16

Kommunereformen
Vedtak:
1. Ringerike kommune følger tidligere vedtatt
program for utredning av kommunereformen
med innbyggerundersøkelse og
folkeavstemming våren 2016 og endelig
kommunestyrevedtak i juni 2016 (Alternativ
1).
2. Det velges en arbeidsgruppe som skal
utarbeide intensjonsplan (et
grunnlagsdokument for
innbyggerundersøkelse/ folkeavstemming)
og kriterier for deltagelse og vektlegging av
innbyggerundersøkelsen og
folkeavstemmingen. Dette legges frem for
vedtak i kommunestyrets mars møte.
3. Til arbeidsgruppen velges følgende
personer:
- Ordfører
- Varaordfører
- Hans-Petter Aasen (Sp).
4. Rapportene "Den nye kommunen",
utarbeidet av KS-Konsulent, og "Plan for
kommunikasjonsstrategi og
medvirkningsprosess" tas til etterretning.

Intensjonsplanen er
vedtatt og innbygger-
undersøkelse og
folkeavstemming blir
gjennomført i mai.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020
Vedtak:
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31/03 42/16
1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020
for Ringerike kommune godkjennes.
2. Administrasjonen bes sørge for at det blir
gjennomført effektiv kontroll av salgs- og
skjenkesteder
3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk av
rusmidler og rusrelaterte skader fremmes i
løpet av 2016.

Arbeid med
tiltaksplan vil
skje høsten
2016.

12. Salgav eiendom/ bygninger – KSsak 41/12
Vedtaki Kommunestyreti 2012:
1. Rådmannengisfølgendeoppdragref oversiktovereiendommersomer listet opp i

saksframlegget.
2. Salgsinntekterbrukestil nedbetalingavkommunensinvesteringsgjeld.
3. Rådmannengir tilbakemeldingom salgsprosesseni forbindelsemedøkonomisk

tertialrapport.
4. Eiendommeneselgesgjennomautoriserteiendomsmegleretter forutgåendekonkurranse

om sliketjenester.
5. Detgjennomførestakstpåde eiendommerhvordette er aktuelt.
6. Rådmannengisfullmakt til salgaveiendommertil takstellerover.Eventueltsalgav

eiendommerundertakst,avgjøresavformannskapet.

Nr Salgsobjekt Status
Følgende objekter selges og brukes til
nedbetaling av kommunens investeringsgjeld:

1 Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor
reguleringsplan 250-02 Hov Næringsområde

Usolgt.

2 Del av gnr. 92 bnr. 54 pistolskytebane på
Hensmoen, regulert til industri

Solgt i 2014 for kr 260.000

3 Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på
Hensmoen

Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler, men
bedt om at det ventes med denne p.g.a.
avklaring om minnesmerke.
Takst kr 7 900 000

4 Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1 Venter på reguleringsendring.
Pris avtalt i 2009, kr 250,- pr m²

5 Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ullerål skole Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler. Selges
med forbehold om regulering.
Bedt eiendomsmegler avvente litt. Kontakt mell.
Kommunen og Old Fellow vedr. kjøp av bygg m.
tomt. Takst på skolebygg m. ca. 2,8 mål tomt kr
2 800 000,-.

6 Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud Usolgt. Kun aktuell som tillegg til eiendommen
38/1, 7 og 44/25 p.g.a adkomst.
Prisvurdering fra Landbrukskontoret: kr 18-
20 000,-

Rådmannen anbefaler ikke lenger salg av dette
arealet:
Området kan bli svært viktig i forbindelse med
framtidige samferdselssaker, eksempelvis ny E-
16, da denne teigen ligger helt inntil brufoten
over Storelva og ved en evt. utvidelse av E-16
over Hvervenmoen vil denne teigen bli
strategisk ved kryssing av elva. Arealet vil da ha
en langt høyere verdi.
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Nr Salgsobjekt Status
7 Gnr. 317 bnr. 172 m/fl. Hønengt. 22-24 Solgt i 2015 for kr 1.262.900

8 Gnr. 87 bnr. 107 Hvalsmoveien 10 Overdratt Boligstiftelsen

9 Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei Usolgt. Tomten må reguleres.
Verdivurdering ferdig regulert,
kr 2 000 000,-.
Tomten selges for oppføring av omsorgsboliger
for ungdom

10 Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle Usolgt. Rådmannen avventer salg da tomten
vurderes til kommunalt formål.

11 Del av gnr. 244 bnr. 398 Skjærdalsvika
industriområde

Solgt i 2014 for kr 70.000

12 Del av gnr. 244 bnr. 23 beite / dyrket mark Solgt i 2014 for kr 36.000

13 Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter på
Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal

Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler,
verdivurdering pr tomt kr 200 000,- (Interessen
er liten).

15 Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka Usolgt

16 Gnr. 95 bnr. 233 regulert lekeplass Slettveien
(Vesterntoppen)

Solgt. kr 330 000,-. (2013)

17 Gnr. 282 bnr. 47 tomt på Ringmoen Solgt i 2015 for kr 200.000

18 Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven Usolgt. Block Watne har opsjon på tomta.
Takst råtomt kr 4 060 000,-.

19 Gnr. 305 bnr. 259 og 260 utleieboliger
Einerveien 9 og 11 Nes i Ådal

Solgt. 305/260 Einerveien 9, , kr 700 000,-
(2013).
305/259, Einerveien 11, kr 1 300
000,- (2013)

20 Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt
– Sokna

Usolgt, venter på reg.plan

23 Tyristrand herredshus gnr. 244 bnr. 447 Solgt. Kr 1 750 000,- (2013)
Rådmannen kommer tilbake med ny sak før
følgende objekter vurderes solgt:

14 Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal –
utredes 2012

Selges ikke. Leies ut til Røde Kors.

21 Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp

25 Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr
86 m.fl
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VEDLEGG1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerikekommunehardelt sitt driftsregnskapinn i 11 rammeområder.I årsbudsjettetvedtasde
økonomiskerammenefor 9 avdisseområdenei tabell1B.Budsjettenefor skattogrammetilskudd
samtfinansvedtasi tabell 1A.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSEÅRSBUDSJETTPROGNOSE Avvik Avvikforrige
2015(pr april) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mndrapport

Folkevalgteog revisjon
Driftsregnskap 1 533 2 480 9 405 9 405 0 0 0

Driftsutgifter 2 408 3 449 9 932 9 932 0 0% 0
Driftsinntekter -875 -970 -527 -527 0 0% 0

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 40 042 39 940 97 461 96 115 -1 346 -1% -893
Driftsutgifter 42 319 43 067 110985 108337 -2 648 -2% -1 575
Driftsinntekter -2 278 -3 127 -13523 -12222 1 301 -11% 682

Barnehage
Driftsregnskap 58 280 58 957 181639 181639 0 0% 0
Driftsutgifter 66 131 68 474 209812 208287 -1 525 -1% -977
Driftsinntekter -7 850 -9 516 -28173 -26648 1 525 -6% 977

Grunnskole
Driftsregnskap 94 436 88 752 260500 255433 -5 067 -2% -4 500
Driftsutgifter 110 250 114 325 322449 315971 -6 478 -2% -3 822
Driftsinntekter -15 813 -25 573 -61949 -60538 1 411 -2% -678

Spesielletiltak barn og unge
Driftsregnskap 40 146 44 161 131326 126044 -5 282 -4% -3 572
Driftsutgifter 42 869 46 343 153379 150709 -2 670 -2% -1 451
Driftsinntekter -2 723 -2 183 -22054 -24665 -2 612 11% -2 122

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 8 373 4 139 23 883 24 089 207 1% 0
Driftsutgifter 11 027 8 113 27 408 28 500 1 092 4% 394
Driftsinntekter -2 654 -3 973 -3 525 -4 411 -885 20% -394

Helseog omsorg
Driftsregnskap 212 970 214 725 622579 614159 -8 420 -1% -7 600
Driftsutgifter 293 028 293 508 838809 836235 -2 574 0% -1 674
Driftsinntekter -80 059 -78 784 -216230 -222076 -5 846 3% -5 926

Samfunn
Driftsregnskap 50 533 52 874 125069 121243 -3 826 -3% -2 307
Driftsutgifter 85 185 90 591 259902 256416 -3 486 -1% 639
Driftsinntekter -34 652 -37 717 -134833 -135173 -340 0% -2 946

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap -5 241 -35 621 17 648 34 848 17 200 49% 14 000
Driftsutgifter 17 605 -2 049 156589 156589 0 0% 0
Driftsinntekter -22 846 -33 572 -138941 -121741 17 200 -14% 14 000

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -501 430 -521 156 -1 562345 -1 562345 0 0% 0
Driftsutgifter 0 0 0 0 0 0% 0
Driftsinntekter -501 430 -521 156 -1 562345 -1 562345 0 0% 0

Finans
Driftsregnskap 17 943 20 941 99 370 99 370 0 0% 0
Driftsutgifter 19 888 22 249 126180 126180 0 0% 0
Driftsinntekter -1 945 -1 308 -26810 -26810 0 0% 0

Alle tall i 1000kr
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VEDLEGG2: Porteføljerapport pr 30.04.2016 - Fossefondet.
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Et altemativt rettshjelpstiltak - gratis juridisk rådgivning

Ringerike kommune
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16042282
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Søknaden

Osloo 11. april2016
Kontaktperson: J ørgen Markus Jørgensen

Kontonummer: 5082 0'1 2487 6
Foretaksnummer: 9 443 84448

Søknad om tilskudd til Gatejuristen Hønefoss for 2016

Om Gatejuristen Hønefoss
Gatejuristen er Kirkens Bymisjons rettshjelpstiltak for mennesker som har eller har hatt et rusproblem
Hjelpen er gratis, og vi bistår med saker på de fleste saksområder. Brorparten av sakene er imidlertid
nært knyttet til grunnleggende rettigheter som bolig, offentlige ytelser og nødvendig helsehjelp.

Hjelpen er oppsøkende, noe som innebærer at vi møter klientene der de befinner seg. På Hønefoss vil
dette skje i samarbeid med lokale aktører i rusomsorgen. Den juridiske bistanden på Hønefoss
administreres og kvalitetssikres av en ansatt jurist i Gatejuristen, og det er prosjektleder for
Gatejuristen Innlandet som også vil ha prosjektlederansvar for Gatejuristen Hønefoss. Prosjekt-
perioden er foreløpig satt til ävare fram til l. juni 2017 , og dersom prosjektet viser seg å være

vellykket er det en målsetning at det opprettes som et permanent tiltak. Basert på erfaringer fra andre
steder er det imidlertid grunn til å tro at behovet for rettshjelp også i ringeriksregionen er betydelig.

Gatejuristens særpreg er at frivillige med juridisk bakgrunn deltar i saksbehandlingen. I samarbeid
med det juridiske miljøet ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) vil Gatejuristen høsten20I6 rekruttere
sju utvalgte jusstudenter til å bistå i det juridiske arbeidet som saksbehandlere. Gatejuristens modell
innebærer at vi med beskjedne økonomiske ressurser kan gi rettshjelp av god kvalitet til mange.

Tidligere erfaringer med bruk av studenter på Lillehammer har vist at timeprisen for én time rettshjelp
har ligget på rundt 150 kroner. Til sammenligning er den offentlige timesatsen for fri rettshjelp 995
kroner.

Samarbeidspartnere
Gatejuristen vil på Hønefoss samarbeide med lokale aktører innen rusomsorgen, akademia og det
juridiske miljøet. Innen rusomsorgen har vi vært i kontakt med både Villa'n og Frelsesarmeen, som

begge er svært positive til at Gatejuristen avholder saksmottak i deres lokaler. Innen akademia har det
allerede kommet på plass samarbeidsavtaler med HSN og linjeforeningen på bachelorstudiet i
rettsvitenskap. Det er også inngått samarbeidsavtale med advokatfirmaet Buttingsrud om faglig
veiledning av studentene. Ved HSN vil akademisk personell fungere som faglige ressurspersoner, og
høgskolen stiller samtidig kontorlokale vederlagsfritt til disposisjon for saksbehandleme i
Gatejuristen. Dette innebærer at Gatejuristens tilstedeværelse Hønefoss i stor grad er basert på dugnad
fra lokale aktører.

Effekten av tiltaket
Kommunen vil gjennom sin støtte til Gatejuristen bidra til økt rettssikkerhet for en svært sårbar
gruppe. Vi når ut til personer som ingen andre når, og mange rusavhengige er ikke en gang klar over
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hvilke rettigheter de har. Målgruppen vår er i liten grad selv i stand til å oppsøke rettshjelpen, og

Gatejuristens tilgjengelighet har derfor meget stor betydning. I tillegg til de jevnlige saksmottakene vil
vi også ha telefontid alle hverdager kl. 9-15.

Videre vil mange av sakene være av stor samfunnsøkonomisk betydning, slik som å forhindre
utkastelse fra bolig eller bidra til avrusning og legemiddelassistert rehabilitering. Vi erfarer også at vi
med hell har inntatt en rolle overfor NAV og hjelpeapparat som medfører lavere konfliktnivå når det

oppstår usikkerhet og uenighet rundt rettighetsbildet til den enkelte klient.

Oppstarten av Gatejuristen på Hønefoss har allerede blitt nevnt i positive ordelag i lokalmedia. Det
faktum at Hilde Brørby Fivelsdal, på vegne av ordføreren, deltok under samarbeidsmøtet mellom de

involverte partene i mars i år, viser også et sterkt ønske fra lokale myndigheter om å få Gatejuristen til
byen. Vi setter stor pris på den positive mottakelsen vi har blitt møtt med på Hønefoss etter at

oppstarten ble kjent, og allerede før første saksmottak har det kommet henvendelser fra byens

innbyggere.

Organisering
Gatejuristen i Oslo har i løpet av elleve år med drift lyktes med å spre virksomheten til 15 norske byer.

Flere av byene har egne kontorer, mens man andre steder har frivillighetsgrupper tilknyttet et

hovedkontor i en annen by. Gatejuristen Innlandet er samlokalisert med Gatejuristen i Oslo. Dette

innebærer kostnadsbesparelser og viktig erfaringsutveksling og samarbeid mellom den ansatte juristen

og de ansatte ved Oslo-kontoret. Gatejuristen Innlandet vil fra høsten 2016 i tillegg til Ringerike dekke

Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

Finansiering
Til virksomheten i Innlandet har Gatejuristen for 2016 mottattkr. | 027 000 fra Justis- og

beredskapsdepartementet. Selv om Justisdepartementet stiller opp med hoveddelen av finansieringen,

forventes det fra departementets side at også lokale aktører bidrar med finansiering. Av tildelingen fra
departementet har man valgt å avsette 250 000 kroner til oppstart av prosjektet på Hønefoss, noe som i
all hovedsak tilsvarer økningen i bevilgningen for 2016.

Til Gatejuristens virksomhet i Innlandet for øvrig bidrar både Hamar og Lillehammer kommune med

finansiering, i tillegg til Hedmark fylkeskommune. På bakgrunn av dette tillater vi oss å søke om 40

000 kr til Gatejuristens oppstart av rettshjelpsvirksomhet på Hønefoss. På den måten kan vi gi gratis

rettshjelp av god kvalitet til byens rusavhengige.

Vi stiller gjerne til et møte for å fortelle mer om Gatejuristens virksomhet. Eventuelt sender vi gierne

over mer informasjon dersom ønskelig.

Gatejuristen søker med dette om et tilskudd på kr.40 000 til drift på Hønefoss.

Med hilsen,
for uristen

J J

Prosj Gatej uristen Innlandet

Vedlegg 1: Budsjett 2016
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Budsjett for 2016 - Gatejuristen Hønefoss

Lønn inkl. sosiale kostnader
Jurist (80% stilling i 6 måneder) 225 000

Totale personalkostnader 225 000

* Forutsatt tildeling

Inntekter
Justisdepartementet 250 000

Ringerike kommune* 40 000

Andre givere 0

Sum inntekter 290 000

Andre kostnader
Kontorkostnader Oslo (Husleie, portoo trykksaker, materiell) t2 500

Reisekostnader (for prosjektleder og de frivillige) 10 000

Sosiale kostnader for de frivillige 5 000

IKT/fremmede tienester (Telecomputing) 20 000

Telefon 4 000

Kontorkostnader Hønefo s s 3 000

Interne tjenester/Stiftelsen Kirkens Bymisjon (Dekkes av GJ Innlandet) 0

Andre kostnader 10 000

Sum andre kostnader 64 500

Sum driftskostnader 289 500



Ringerike kommune  

Pb 123 sentrum 

3502 Hønefoss          7. mai 2016 

 

Fadderstyret ved HSN campus Ringerike v/ Frida Nikoline Haugland  

Strandalivegen 177  

3570 Ål  

Frida.haugland@hotmail.com 

 

 

SØKNAD OM ØKONIMISK STØTTE TIL FADDERUKA 2016 VED HSN CAMPUS RINGERIKE 

 

Nå er fadderstyret for 2016 ved HSN campus Ringerike valgt, og vi har begynt planleggingen av 

høstens fadderuke.  

Ved den anledning trenger vi midler til gjennomføring av programmet vi har planlagt. De siste årene 

har fadderuka vært lite variert, uten opplegg som passer for alle. Det har bare vært fest på 

studentkroa vår, og dette passer selvfølgelig ikke alle. Dette vil vi gjøre noe med, men er dermed 

avhengig av et større budsjett enn det har vært tidligere.  

Det er viktig for oss at studentene som kommer til Ringerike får en god start i forhold til det sosiale, 

og at alle blir inkludert som gjør at flere fullfører studieløpet. Det er også viktig for Ringerike 

kommune som er i vekst, at flere bosetter seg her etter studietiden. Da vil det være en viktig 

«investering» å bidra til et godt og velfungerende studiemiljø, som må ansees attraktivt for 

kommunen.  

Vi tenker oss en åpningskonsert for alle nye studenter og faddere, samt et stand-up show og andre 

arrangement i løpet av uka. Dette vil vi ikke klare å få til med midlene vi har fått tildelt fra Samfunnet 

i Ringerike, og trenger derfor bidrag fra flere andre steder.  

Med budsjettet vi har nå mangler vi 100 000 kr, men med flere sponsorer håper vi at det er et mulig 

mål å nå. Det vil være svært positivt med alle bidrag vi får inn. Fadderuka er i uke 33/34, og vi er 

dermed avhengig av å ha budsjettet klart innen utgangen av mai hvis vi skal ha mulighet for å leie inn 

artist og leie lokaler. 

Vi håper virkelig at Ringerike kommune er interessert i å bidra med midler for å oppnå målet om å 

lage en fadderuke som er egnet for flere.  

 

Med vennlig hilsen  

Fadderstyret ved HSN campus Ringerike v/Frida Nikoline Haugland  
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::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
Finansrapport 1. tertial 2016 tas til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Sammendrag 
Kommunens likviditetssituasjon pr 1. tertial er litt lavere enn anbefalt nivå. Målet har vært å redusere 

ubrukte lånemidler til et minimum, og det er langt på vei gjennomført. Driftsprognosen viser at 

årsresultat vil bli litt lavere enn det som er nødvendig for å opprettholde det økonomiske 

handlingsrommet. I første tertial er avkastningen på Fossefondet tilnærmet null, men det er forventet 

en positiv avkastning for året, men lavere enn budsjettert. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Kommunen er avhengig av å bygge opp et solid disposisjonsfond. Avsetninger til disposisjonsfond 

per år bør minst tilsvare økte finansutgifter som følge av inneværende års låneopptak. I tillegg bør 

avsetningen være stor nok til å dekke utsatte pensjonsutgifter (fordelt over 7 år), og denne verdien vil 

måtte være årets nye produserte premieavvik. Kommunestyrets vedtak av budsjettert overskudd på 

39 millioner kroner vil trolig være nær disse to avsetningsmålene. 

 

Driftsprognosen per 1. tertial viser at kommunen ikke klarer avsetninger i en slik størrelsesorden. 

Dersom kommunen skal klare å håndtere de planlagte økte finans- og pensjonsutgiftene i årene 

framover, må det økonomiske handlingsrommet øke noe mer enn årets prognose viser. 

 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2016 er høyere enn på samme tidspunkt i 2015. Det skyldes 

hovedsakelig høyere avdragsutgifter inneværende år, og økningen i netto finansutgifter er som 



forventet. Prognosen for totale renteutgifter inklusive renter på startlån, er litt i underkant av 

budsjettet. 

 
Likviditet 

Ringerike kommune har til en hver tid i 1. tertial 2016 hatt likviditet til å dekke sine betalings-

forpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 150 millioner kroner hos kommunens 

hovedbankforbindelse DNB. 

 

Begge likviditetsgradene er under anbefalt nivå ved utgangen av 1. tertial 2016. En av årsakene til at 

likviditeten er svakere enn anbefalt nivå, er at låneopptak til årets investeringer ikke er foretatt ennå. 

Likviditetsprognosen viser at konsernkontoen når sitt bunnpunkt i august, men mye avhenger av 

omfanget av investeringer. Låneopptak vil sannsynligvis foretas like over sommeren. 

 
Langsiktige finansielle plasseringer 

Avkastningen i Fossefondet per 1. tertial er på 0,02 prosent. Budsjettert avkastning er 4,1 prosent for 

året. Det er sannsynlig at avkastningen vil bli lavere enn budsjettert. For å synliggjøre den virkelige 

avkastningen må konsulenthonorar trekkes fra. Det betales et årlig konsulenthonorar til 

Industrifinans fratrukket rabatt på forvaltningshonorar i enkelte fond. Netto avkastning etter 

honorarer er så vidt negativ per 1. tertial.  

 
Gjeld 

Hittil i år er det ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål. Bruk av lån til investeringer har 

i perioden vært større enn ubrukte investeringsmidler i balansen. Husbanken har innvilget og utbetalt 

startlån på 24,5 millioner kroner i 1. tertial. Bruk av startlån til videre utlån har vært mye mindre enn 

balanseførte ubrukte startlånsmidler. Ubrukte lånemidler er totalt sett redusert i løpet av 1. tertial. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 159/15 Årsbudsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019 at kommunen 

skal oppfylle krav om minimumsavdrag. I opprinnelig budsjett for 2016 er det lagt til grunn 53 

millioner kroner i avdrag på lån til investeringer. Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået. 

Avdragsutsettelser utgjør over 12 millioner kroner i forhold til ordinære nedbetalingsplaner. 

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen konstaterer at kommunens finansielle situasjon samlet sett er i bedring.  

 

 

Vedlegg 
Finansrapport 1. tertial 2016 
 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli  



 

saksbehandler: Anette Skjolden 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Innledning 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal 

rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike 

kommune, som sist ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 2015 (sak 

19/15). 

Finansrapporten viser først en overordnet vurdering av kommunens finansielle 
stilling, netto finansutgifter og samlet nettoverdi. Dernest følger en nærmere 
beskrivelse av kommunens likviditet, langsiktige finansielle aktiva og gjeld. 

Overordnet finansiell strategi og stilling 
Kommunen er avhengig av å bygge opp et solid disposisjonsfond. Avsetninger til 

disposisjonsfond per år bør minst tilsvare økte finansutgifter som følge av 
inneværende års låneopptak. I tillegg bør avsetningen være stor nok til å dekke 
utsatte pensjonsutgifter (fordelt over 7 år), og denne verdien vil måtte være 

årets nye produserte premieavvik. Kommunestyrets vedtak av budsjettert 
overskudd på 39 millioner kroner vil trolig være nær disse to avsetningsmålene. 

Driftsprognosen per 1. tertial viser at kommunen ikke klarer avsetninger i en slik 
størrelsesorden. Dersom kommunen skal klare å håndtere de planlagte økte 

finans- og pensjonsutgiftene i årene framover, må det økonomiske 
handlingsrommet øke mer enn årets prognose viser. 

Korrigert netto driftsresultat er vektet relativt mye i Økonomibarometeret. Dette 
består i en korrigering av netto driftsresultat for to verdier; netto resultatført 

premieavvik og netto avsetning til bundne fond. I praksis representerer ikke 
disse verdiene reelle inntekter som gir økt handlingsrom. 
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Utviklingen i netto finansutgifter 
Målsettingen for avkastningen og kommunens finansutgifter fastsettes av 
kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet danner dette 

nivået på netto finansutgifter. 
 
Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra 

selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån. 
Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld, 

renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer. 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2015-2016:   

 

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn) 

 

 
Netto finansutgifter per 1. tertial 2016 er høyere enn på samme tidspunkt i 

2015. Det skyldes hovedsakelig høyere avdragsutgifter inneværende år, og 
økningen i netto finansutgifter er som forventet. 

 
For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende 
rentebetingelser. Den flytende renten på lån til investeringer har vært uendret 

siden 21. oktober 2015 og ligger på 1,65 prosent. Budsjettert gjennomsnittlig 
flytende rente i 2016 er 1,75 prosent. Prognosen for totale renteutgifter inklusive 

renter på startlån, er litt i underkant av budsjettet. 
 
Renteutgiftene er lavere i år sammenlignet med samme periode i fjor 

hovedsakelig fordi gjennomsnittlig vektet flytende rente på investeringsgjelden 
hittil i år er 1,65 prosent mot om lag 2 prosent i 1. tertial i fjor.  

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 

gjeld 
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 

kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over dette.  

Mill. kr

Revidert 
årsbudsjett 

2016
1. tertial 

2016
1. tertial 

2015
Regnskap 

2015
Renteinntekter og utbytte -22,2 -1,8 -2,1 -28,1
Gevinst fin.instrumenter -5 0,1 0 -0,6
Sum finansinntekter -27,2 -1,7 -2,1 -28,7
Renteutg., provisjoner m.m 33,5 3,3 4,3 31,2
Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0
Avdrag på lån 53 18,9 15,6 50,5
Sum finansutgifter 86,5 22,2 19,9 81,7
Netto finansutgifter 59,3 20,5 17,8 53
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Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 1. tertial 2016 i forhold til 1. tertial 
2015. Finansielle plasseringer er litt høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Per 1. 

tertial er det ennå ikke foretatt nye låneopptak til investeringer, og gjelden er 
uendret. 

Etter hvert som årets låneopptak til investeringer gjennomføres, vil gjelden 
komme til å øke mer enn kommunens finansielle aktiva. Sannsynligheten er stor 

for at samlet nettoverdi vil være mer negativ ved årets slutt enn fjoråret. 

Kommunens gjeld består av ulike gjeldsformer. Ved utgangen av 2015 ble 

gjelden inndelt i 4 kategorier. Tabellen nedenfor gir en oversikt over denne 
risikofordelte inndelingen: 

 

Som tabellen viser utgjør gjelden knyttet til de rene ikke rentable investeringene 

under halvparten av den totale gjelden. Det betyr at den renteeksponerte 

gjelden er mindre enn 50 prosent av totalgjelden. 

Likviditet 
I kommunens finansreglement er likviditet definert som ledig likviditet og andre 

midler beregnet for driftsformål. De likvide midlene kan deles inn i 
driftslikviditeten og overskuddslikviditet. 

 
Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens 
hovedbank i hele perioden. Kommunen har ikke overskuddslikviditet. 

 
Ringerike kommune har til en hver tid i 1. tertial 2016 hatt likviditet til å dekke 

sine betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 150 
millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. 
 

Likviditetsgrader 
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld indikerer kommunens 

betalingsevne/likviditet: 
 

(Beløp i mill. kroner) 1. tertial 2016 1. tertial 2015 Regnskap 2015
Kortsiktig plassering         
(kasse, bankinnskudd og 
obligasjoner) 265,9 360,0 229,6
Langsiktig plassering 
(Fossefondet) 123,1 0,0 112,5
Gjeld -1 206,7 -1 208,6 -1 203,5
Samlet nettoverdi -817,7 -848,6 -861,4

(Beløp i mill. kroner)
Risikofordelt 
gjeld 2015

Ikke rentable investeringer 540,2
Ikke rentable Investeringer med rentekompensasjon 185,0
Rentable investeringer 270,0
Startlån 208,3
Gjeld totalt 1 203,5
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Som det fremkommer av oversikten over, er begge likviditetsgradene under
anbefalt nivå ved utgangen av 1. tertial 2016 . Særlig likviditetsgrad 2 har
utviklet seg negativt i forho ld til på samme tidspunkt i 2015 . Som nevnt i
tidligere rapporter var midler knyttet til Fossefondet inkludert i likviditetsgrad 2
så lenge disse var plassert i banken, og sammenligningen med fjoråret blir derfor
ikke helt riktig.

En av årsakene til at likviditeten er svakere enn anbefalt nivå, er at låneopptak
til årets investeringer ikke er foretatt ennå . Likviditeten vil selvsagt styrkes når
låneopptak foretas . Sannsynligvis vil dette skje like over sommeren.

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
2016 og periodisert likviditetsprognose. Konsernkontoen omfatter samtlige
likvide midler hos kommunens hovedbankforbindelse (DNB ). Midlene på
konsernkontoen inkluderer også bund ne fond, men ikke midler på
skattetrekkskonto.

(Beløp i hele kroner)
Omløpsmidler 1. tertial 2016 1. tertial 2015 Regnskap 2015
Kortsiktige fordringer 94 788 783 102 983 104 118 381 360
Premieavvik 157 356 817 197 570 031 157 356 817
Kasse, bankinnskudd 265 917 118 359 957 078 229 572 540
Obligasjoner 10 000 12 000 10 000
Sertifikater - - -
Aksjer og andeler 123 127 772 - 112 508 340
Sum omløpsmidler 641 200 490 660 522 214 617 829 057

Kortsiktig gjeld
Kassakredittlån - - -
Annen kortsiktig gjeld 308 499 214 297 259 679 237 153 615
Premieavvik 6 200 998 9 974 681 6 200 998
Sum kortsiktig gjeld 314 700 212 307 234 360 243 354 613

Likviditetsgrad 1 1,57 1,56 1,94

Likviditetsgrad 2 0,86 1,21 0,97

Likviditetsgrad1 viser forholdetmellom
omløpsmidlerog kortsiktiggjeld. Børikke
værelavere enntallet 2.Det betyrat
omløpsmidlenebørutgjøremer enndobbelt
så myesomden kortsiktigegjelden.

Likviditetsgrad2 viser forholdetmellomdemest
likvide omløpsmidleneogkortsiktiggjeld.Bør
ikke værelavereenntallet 1.Det betyrat de
mest likvideomløpsmidlenei sumbørvære
størreenn denkortsiktigegjelden.

*Premieavviketer holdt utenfor beregningenav likviditetsgrad1fordi premieavviketmedfører
ingen kontantstrømmer,selvom det erdefinert som kortsiktigefordringeri forskrift om
årsregnskapogårsberetning,se §13-4bokstavA.Problemetmedat premieavviketer oppført
som fordringi balansen,erat det ikkefinnesnoereelt kravderkommunenkanforventeåmotta
en innbetaling.Viderekankommunenselvvelgeat premieavviketskalamortiseresover flereår,
og det er da ikkelengerkortsiktig.
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Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen per 1.
tertial 2016.

Likviditetsprognosen viser at konsernkontoen når sitt bunnpunkt i august, men
mye avhenger av omfanget av investeringer i løpet av sommeren. Uansett vil det
være behov for å foreta låneopptak tidlig på høsten , og senest før
lønnsutbetalingen i september .

Forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva
I henhold til finansreglementet består kommunens langsikt ige finansielle aktiva
av Fossefondet. Kommunen skal ikke pådra seg finansiell risiko utover rammen
som er vedtatt i finansreglementet.

Det vises til 1. tertialrapport 2016 for en nærmere analyse og rapportering av
forvaltningen av Fossefondet. Det som kan nevnes her er at avkastningen per 1.
tertial er på 0,02 prosent. Budsjettert avkastning er 4,1 prosent for året. Det er
sannsynlig at av kastningen vil bli lavere enn budsjettert.

For å synliggjøre den virkelige avkastningen må konsulenthonorar trekkes fra.
Det betales et årlig konsulenthonorar til Industrifinans fratrukket rabatt på
forvaltningshonorar i enkelte fond. Netto avkastning etter honorarer er så vidt
negativ per 1. tertial .
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Forvaltningen av finansielle passiva 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 
1. tertial 2016: 

 

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

 

Låneopptak og bruk av lån 

Fylkesmannen har godkjent låneopptak på i alt 418,12 millioner kroner til 
finansiering av budsjetterte investeringer i 2016. Godkjent låneopptak til 

rentable investeringer utgjør 210,4 millioner kroner av total låneramme. Hittil i 
år er det ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål.  
 

Fylkesmannen godkjente også opptak av nye startlån i Husbanken på inntil 35 
millioner kroner i 2016. Husbanken har innvilget og utbetalt 24,5 millioner kroner 

i 1. tertial. 
 
Bruk av lån til investeringer har i perioden vært større enn ubrukte 

investeringsmidler i balansen. Bruk av startlån til videre utlån har vært mye 
mindre enn balanseførte ubrukte startlånsmidler. Ubrukte lånemidler er totalt 

sett redusert i løpet av 1. tertial, men sett under ett er det fortsatt noe ledige 
ubrukte lånemidler. Det har vært et mål å redusere ubrukte lånemidler til et 
minimum, og det er i ferd med å skje. 

 

Avdrag 
Kommunestyret vedtok i sak 159/15 Årsbudsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-
2019 at kommunen skal oppfylle krav om minimumsavdrag. I opprinnelig 

budsjett for 2016 er det lagt til grunn 53 millioner kroner i avdrag på lån til 
investeringer. Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået. 

 
Avdragsutsettelser utgjør over 12 millioner kroner i forhold til ordinære 
nedbetalingsplaner. Da er ikke avdragsutsettelsene knyttet til årets låneopptak 

medregnet. Effekten av årets låneopptak vil vises i 2017 som større låneavdrag 
og ytterligere avdragsutsettelser. 

 

Fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko 
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, løpetid og 

refinansieringsrisiko: 
 

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje
Per 01.01.2016 995,2                   208,3             1 203,5                       
Periodens avdrag 18,9                     2,4                21,3                            
Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              
Periodens låneopptak -                       24,5               24,5                            
Per 30.04.2016 976,3                   230,4             1 206,7                       
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Ved inngangen til 2016 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje 54,8 
prosent og er ved utgangen av 1. tertial 53,5 prosent. Da er samlet 

rentebærende gjeld lagt til grunn. Dersom startlån trekkes ut, blir 
fastrenteandelen 60,1 prosent. 
 

Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld er redusert fra om lag 2,9 
år ved inngangen til 2016 til om lag 2,3 år ved utgangen av 1. tertial 2016. 

 
Dagens rentebinding har følgende forfall:  

 

Kommunen har ingen avdragsfrie lån som forfaller de neste 12 månedene. 
Vektet gjenstående løpetid på samlet gjeldsportefølje er 16,5 år. Ingen lån utgjør 
mer enn 30 prosent av låneporteføljen.  

Type Ramme Status 2015 Oppfylt ja/nei
Fastrenteandel Min 25 %, maks 75 % 53,5 % Ja
Fastrenteandel ekskl startlån 60,1 % Ja
Løpetid rentebinding Min 1 år, maks 5 år 2,3 år Ja
Gjeld til forfall neste 12 mnd Maks 40 % 0,0 % Ja
Enkeltlån i % av samlet gjeldsportefølje Maks 30 % 12,7 % Ja

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

30.04.2016
Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 104,5                    03.02.2018 4,48 %
41,2                      19.11.2019 4,98 %
41,5                      19.08.2021 4,27 %
75,4                      12.12.2019 1,94 %

123,5                    23.02.2018 1,45 %
Kommunalbanken 84,0                      27.02.2023 3,86 %

116,6                    01.11.2024 1,95 %
Husbanken 8,3                        01.07.2019 4,40 %

8,5                        01.06.2018 1,99 %
20,2                      01.06.2018 1,99 %
21,8                      01.05.2021 4,20 %
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Kommunereformen - valg av løsning for Ringerike kommune  

 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Ringerike kommune er positive og anbefaler fylkesmannen å innstille til departementet at 
nye Ringerike kommune opprettes med virkning fra 01.01.2020.  

2. Intensjonsplanen som er utarbeidet i samarbeid med Hole kommune og Jevnaker kommune 
legges til grunn for det videre arbeidet. 

 
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  
 

Innledning 

Alle kommuner er bedt om å utrede spørsmålet om kommunereform og gjøre vedtak innen 
1. juli 2016. 

Bakgrunn 

I juni 2014 sluttet Stortinget seg til Regjeringens mål og opplegg for en kommunereform. 
Det ble lagt til grunn fire målsetninger for reformarbeidet: 

• Gode og likeverdige tjenester for innbyggerne 

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati 
Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg identifiserte 10 ulike kriterier som bør være 
tilfredsstilt for at kommunene skal oppfylle sine roller som tjenesteyter, 
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. 
 
På basis av disse føringene ble alle landets kommuner bedt om å utrede om det var 
aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Utredningene skal munne ut i 



kommunestyrevedtak innen 1. juli 2016.  I brev til alle landets 
kommunestyrerepresentanter 28.10.2015 påpeker statsråden at det ikke er nok å 
utrede nullalternativet – det vil si en videreføring av dagens kommunegrenser. 
 
Fylkesmennene skal etter 1. juli 2016 oppsummere kommunestyrevedtakene og vurdere 
om de er i tråd med hovedmålene med reformen under hensyntaken til helheten i 
fylket. På dette grunnlaget skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter 
planen fremme en proposisjon om kommunestrukturen i Stortingets vårsesjon 2017. 
De kommunene som får stortingsvedtak om sammenslåing har deretter tiden frem til 
1. januar 2020 med å forberede sammenslåingen.  
 
Sammenslåingsprosesser er regulert av inndelingsloven, og i tråd med denne 
forutsetter Regjeringen en god innbyggerforankring av reformen. Dette kan enten skje 
gjennom åpne høringsmøter, spørreundersøkelser eller lokale folkeavstemninger. 

 
Underveis i prosessen har det kommet noen sentrale avklaringer: 

• Det skal fremdeles være tre forvaltningsnivå i Norge. Fylkeskommunene ble pålagt å 
gjennomføre tilsvarende prosesser som kommunene. 

• Prinsippet om generalistkommuner skal bestå. Det betyr at alle kommuner også i fremtiden 
skal ha samme oppgaveportefølje uansett innbyggertall. 

• Det kommunale inntektssystemet blir endret. Det nye systemet skal understøtte 
målsetningene i kommunereformen og stimulere til sammenslåinger. 

Behandlinger i Ringerike kommune 

Ringerike kommunestyre behandlet Stortingets henstilling om utredning av 
kommunereform i møte 26.09.2014, sak 118/14 og fattet følgende vedtak: 

1. Ringerike kommune er positiv til å utrede sammenslåing med andre kommuner som ønsker 
det. Kommunen deltar i utredningsarbeid om kommunereformen med aktuelle kommuner. 

2. Arbeidet starter med en drøfting med de to andre kommunene i Ringeriksregionen og 
fortsetter deretter med invitasjon til drøftinger med de øvrige kommunene som er omfattet 
av vedtak i Ringerike formannskap 19. august.  

3. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet og oppnevner selv forhandlingsutvalg når 
dette blir aktuelt.  

4. Ringerike kommune stiller seg positiv til å ta ansvar for nye oppgaver, jfr. 
Stortingsmeldingen som er varslet i juni 2015. 

Felles utredning 

På Ringerikstinget 26.11.2014 ble det fattet følgende vedtak:  
1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for eventuelt å 

skape en ny kommune.  
2. Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som legges til grunn i den videre 

prosessen. 
3. Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg til 

behandling i de tre kommunestyrene i februar 2015 i samsvar med de forslag rådmennene 
har skissert i saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles 
informasjonsstrategi og medvirkningsprosess. 

Hole kommune trakk seg fra utredningsarbeidet i januar 2015.  



Ringerike kommunestyre behandlet i møte 29.01.2015, sak 8/15, program for utredning i 
Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner og sluttet seg til framlagte forslag til program for 
utredningsarbeidet.  
 
Følgende temaer ble utredet: 

• Tjenesteyting  
• Myndighetsutøvelse  
• Samfunnsutvikling 
• Demokrati  

For temaene tjenesteyting, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling ble det nedsatt 
arbeidsgrupper bestående av tre representanter fra hver av kommunene, samt en 
tillitsvalgt fra hver kommune. Demokratigruppa var sammensatt av tre politikere fra hver 
kommune. Utredningsarbeidet ble ledet av ei styringsgruppe bestående av ordførerne, 
samt gruppelederne fra alle partiene i begge kommuner. Rapportene var ferdige 15.9. 2015 
og ble publisert på felles nettsted: www.formdinframtid.no.  
 
KS Konsulent ble leid inn for å sammenfatte de fire delrapportene til en felles rapport. 
Rapporten skulle ferdigstilles i desember, men på grunn av at Hole kommune igjen ønsket å 
delta i den felles utredningen, ble dette foreløpig utsatt. Isteden ble alle arbeidsgruppene 
gjenopprettet og supplert med deltakere fra Hole kommune. Oppdaterte rapporter fra alle 
fire arbeidsgrupper forelå i januar 2016. Rapporten «Den nye kommunen» - sluttrapport 
Hole, Jevnaker og Ringerike, ble presentert for de tre kommunestyrene i felles møte 
04.02.2016 på Klækken hotell. 
 
Forespørsel fra Hole kommune om å igjen delta i utredningsarbeidet ble behandlet i 
kommunestyrets møte 29.01.2016, sak 11/16, og kommunestyret vedtok å godkjenne 
forespørselen.  
 
Etter felles møte med presentasjon av rapporten «Den nye kommunen», behandlet 
formannskapet og kommunestyret i februar 2016 framdriftsplan for utredning av 
kommunereformen (FS sak 14/16 og KS sak 29/16) med følgende vedtak:  

1. Ringerike kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av kommunereformen 
med innbyggerundersøkelse og folkeavstemning våren 2016 og endelig 
kommunestyrevedtak i juni. 

2. Det velges tre representanter til arbeidsgruppe, to fra posisjon og én fra opposisjon. 
3. Rapportene «Den nye kommunen», utarbeidet av KS-Konsulent, og «Plan for 

kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess» tas til etterretning. 

Intensjonsplan 

De tre kommunene startet i midten av mars 2016 arbeidet med en felles intensjonsplan 
som grunnlag for å danne en ny kommune, dersom kommunestyrene vedtar dette. 
Intensjonsplanen skulle også være grunnlaget for innbyggerundersøkelser og 
folkeavstemning. Intensjonsplanen ble undertegnet av de tre ordførerne 11.4.2016.  
 
Intensjonsplanen ble behandlet i kommunestyret 28.4.2016, sak 55/16, og vedtok at 
intensjonsplanen legges til grunn for det videre arbeidet med kommunereformen.  



Informasjon og medvirkning  

Fellesutredningen med Jevnaker og Hole har hatt en egen informasjonsplan. Det er 
opprettet et eget nettsted www.formdinframtid.no og det har vært utarbeidet en grafisk 
mal til bruk for arbeidet. To brosjyrer er sendt ut til alle husstander i løpet av 
reformperioden. Den første ble sendt til alle husstander i Jevnaker og Ringerike i juni 2015 
og den siste ble sendt etter intensjonsplanen ble ferdig i april 2016.  
 
Det har vært avholdt ett felles folkemøte og dybdeintervjuer av tre utvalgte målgrupper: 
ungdom, folk i etableringsfasen og representanter for næringslivet i Ringeriksregionen.  
 
Ungdomsrådene i regionen arrangerte ungdomskonferanse med kommunereform som 
hovedtema.  
 
Ringerike kommune har i tillegg sendt ut innbyggeravisen Ringvirkninger med tema «NYE 
Ringerike kommune» for å informere om innholdet i intensjonsplanen, 
innbyggerundersøkelse og folkeavstemningen som ble avholdt 30. mai. I mai har det også 
vært avholdt åtte folkemøter rundt om i kommunen.  Kommunereformarbeidet har vært 
tema på medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte og på informasjonsmøter for ansatte.  
 
Innbyggerundersøkelse 
Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio Research Norge i perioden 2.-.13. mai. 800 
innbyggere over 16 år ble intervjuet over telefon.  
 
Hovedfunn 

• 52 prosent mener Ringerike kommune bør slå seg sammen med én eller flere kommuner. 
Personer med høyskole- eller universitetsutdanning mener dette i størst grad, mens 
personer med grunnskoleutdanning i større grad enn øvrige grupper mener Ringerike bør 
bestå som egen kommune. De under 30 år er i mindre grad enn øvrige aldersgrupper for 
sammenslåing.  

• 62 prosent kjenner til at kommunen samarbeider med én eller flere nabokommuner om 
tjenester og oppgaver. De mellom 50 og 69 år, samt de med utdanning fra høyskole eller 
universitet, kjenner i størst grad til dette.  

• 50 prosent er positive til sammenslåing med Hole og Jevnaker. De under 30 år og de med 
grunnskoleutdanning er mest negative, mens de høyest utdannede er mest positive.  

• Av ulike formål med kommunesammenslåing, vurderes god kvalitet på kommunale 
tjenester som viktigst, mens kort avstand til slike tjenester vurderes som minst viktig.  

• 68 prosent synes det er viktig med kort avstand til helsetjenester i en eventuell ny 
kommune. Mange mener også det er viktig med kort avstand til skole- og fritidsordning, 
pleie og omsorg i institusjon, barnehagetilbud og kollektivtransport (30-47 prosent), mens 
kort reisetid til Rådhuset, barnevern og tilbud innen kultur og fritid er mindre viktig (11-21 
prosent).  

• 57 prosent ville ha stemt «ja» til sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 
ved en folkeavstemning i dag, og 28 prosent ville stemt «nei». Syv prosent ville ikke ha 
stemt, mens åtte prosent oppgir «vet ikke». En signifikant høyere andel menn enn kvinner 
ville ha stemt «ja», og andelen med høyskole- eller universitetsutdanning som ville stemt 
«ja», er høyere enn andelen i øvrige grupper.  

 



Folkeavstemning 
30. mai 2016 ble det avholdt folkeavstemning i Ringerike kommune. Alle innbyggere som 
fyller 16 år i 2016 eller er eldre kunne delta i folkeavstemningen. Innbyggerne skulle ta 
stilling til følgende spørsmål:  

JA – jeg ønsker sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike. 
NEI – jeg ønsker ikke sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 

 
Resultatet ble:  

JA  - 52,4 %  
NEI -  46,3 % 
Blank:  1,3 % 

Valgdeltakelsen var på 13,5 %. 
 

Nytt inntektssystem  
Revidering av inntektssystemet bestyr i hovedsak av tre deler, revidering av 
kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen, sammenslåing av distriktstilskudd og innføring av 
gradert basistilskudd. 
 
Revideringen av kostnadsnøklene gir små utslag for Ringerike kommune, og denne 
revideringen er nødvendig ut fra at tjenestene og demografien for landet endrer seg. 
Ringerike kommune fremstår i denne sammenheng som en gjennomsnittlig norsk 
kommune, og får derfor små endringer. 
Ringerike kommune mottar i dag ikke distriktstilskudd, og vil med endringen heller ikke 
motta denne formen for tilskudd. 
 
Ved innføring av gradert basistilskudd oppnår Ringerike kommune en gevinst, både ved at 
vi allerede har en stor kommune geografisk og at vi har mange innbyggere. Det som 
trekkes inn ved at frivillige små kommuner får redusert tilskuddet blir lagt på 
innbyggertilskuddet isteden, og med mange innbyggere vil Ringerike kommune dermed 
tjene på denne omleggingen. Isolert sett vil Ringerike kommune få økte inntekter på 2,5 
millioner kroner. 
 
Totalt sett vil endringene i inntektssystemet gi Ringerike kommune 2 millioner kroner i økte 
inntekter. 

Vurdering 
Felles verdigrunnlag har vært viktig i Ringerike kommunes arbeide med 
kommunereformen.  Likeverdighet og gjensidig respekt har preget arbeidet, og det har 
vært viktig å få frem at alle kommunene har like stor verdi selv om størrelsen geografisk og 
i antall innbyggere er ulikt. 
 
Utredningsprosessen har ikke fulgt den oppsatte planen fordi ikke alle premisser var på 
plass da arbeidet startet, som for eksempel nytt inntektssystem og nye oppgaver for 
kommunene.  
 
Kommunevalget høsten 2015 bidro til at flere prosesser stoppet opp og noe av arbeidet 
måtte begynne på nytt. Nye folkevalgte trengte tid til å få informasjon og eierskap til 



reformprosessen. Da Hole kommune kom inn i arbeidet igjen ble det endringer i 
framdriftsplanen og perioden som var satt av til innbyggerinvolvering ble vesentlig 
forkortet.  
 
Utredningene 
Utredningene om ny felles kommune viser at de tre kommunene hadde mye å hente ut av 
en sammenslåing gjennom: 

• Sterkere og mer robuste fagmiljøer og dermed bedre kvalitet på tjenestene 
• Regionen vil styrke sin samfunnsutviklerrolle med samlede krefter når regionen står foran 

svært store endringer som følge av ny jernbane og vei.  
• En ny kommune starter med blanke ark og kan bygge opp en effektiv og moderne 

virksomhet og hente ut gevinster av en rasjonell virksomhet, som skal komme innbyggerne 
til gode. 

• På hvert av tjenesteområdene er én av kommunene bedre enn de andre. Denne 
kunnskapen legges til grunn for å skape det beste på tvers av nåværende kommunegrenser. 

 
Intensjonsplanen 

Den framlagte intensjonsplanen er kortfattet og overordnet, og gir ikke konkrete svar på 
alle spørsmål. Dette sikrer det fremtidige kommunestyrets handlefrihet og rom til å 
avtalefeste forhold som vil være prisgitt fremtidige rammebetingelser som man nå ikke 
har styring over. 
 
Hovedmomenter fra intensjonsplanen:  

• Til å forberede etablering av den nye kommunen skal det nedsettes ei lovbestemt 
fellesnemnd som har folkevalgt ansvar og myndighet. Fellesnemnda skal ha 13 medlemmer 
som velges av og blant de respektive kommunestyrer slik: 3 medlemmer fra Hole, 3 fra 
Jevnaker og 7 fra Ringerike.  

• Planen bygger på en forutsetning om at en ny kommune vil ha bedre muligheter for å løse 
framtidas utfordringer enn de eksisterende kommunene hver for seg. En ny kommune skal 
de følgende nasjonale mål for kommunene. 

• Et felles verdigrunnlag for utredning og etablering av ny kommune: gjensidig respekt, 
likeverdighet, stedsidentitet videreføres, sammen om utvikling av ny kommune og 
forsvarlig og rettferdig omstilling.  

• Visjonen er: ny, nær og samlende 
• Mål for den nye kommunen: nyskapende og innovativ, nærhet til folk og tjenester, samlet 

for framtida 
• Utvikling av de kommunale tjenestene: gode og likeverdige tjenester i alle deler av 

kommunen, nærhet til det daglige tilbudet og tjenestene skal gis ut fra beste praksis. 
• Samfunns- og næringsutvikling: rigges for forventet vekst, balanse mellom bosetting og 

næringsutvikling, utvikle gode kollektivtilbud og delta i det grønne skiftet, lokalsamfunn 
med gode bo- og oppvekstsvilkår.  

• Den nye kommunen navn skal være Ringerike kommune, med Hønefoss som 
kommunesenter. Jevnaker sentrum og Vik skal ha kommunale fellesfunksjoner.  

• Organisering: politisk organisering etter formannskapsmodellen med 55 representanter i 
kommunestyret.  

• Økonomi og eierskap: Fram til ny kommune er etablert skal kommunene informere 
hverandre vedrørende investeringer ut over gjeldende økonomiplan og prisnivået på 
kommunale tjenester og gebyrer skal være likt i hele den nye kommunen. Den nye 
kommunen skal overta de tidligere kommunenes eierandeler. 



• Arbeidsgiver: En kommunesammenslutning er en virksomhetsoverdragelse. Det betyr at 
kommunenes arbeidstakere har sine rettigheter fastsatt i lovgivningen og avtaleverket.  

• Oppgaver og interkommunalt samarbeid: den nye kommunen ønsker primært å løse 
oppgavene i egen kommune.  

 
Kommuneøkonomi  

Ved å danne NYE Ringerike kommune vil den nye kommunen få følgende engangsstøtte: 

Engangsstøtte 35 millioner kroner 

Reformstøtte 25 millioner. kroner 

Totalt 60 millioner. kroner 
I tillegg er det lagt inn 100 millioner kroner til fordeling til nye kommuner som blir senter i 
sin region. Nye Ringerike kommune vil høyst sannsynlig få del av denne støtten. 
 
Den nye kommunen tar med seg basistilskuddet som det er per 2016 fra de kommunene 
som blir en del av den nye kommunen. Det vil si at årlig får den nye kommunen 7,6 
millioner kroner – med en nedtrappingsplan etter 15 år på 5 år – som enkeltkommunene 
ville ha mistet ved å bestå slik organiseringen er per i dag. 
 
Totalt vil den nye kommunen over 20 år få minst 193,1 millioner kroner i høyere inntekter 
enn dersom kommunene består som i dag. 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune går sammen med Hole og Jevnaker 
kommuner og danner NYE Ringerike kommune. Innbyggerundersøkelse og folkeavstemning 
viser at flertallet av innbyggerne er positive til NYE Ringerike kommune.  
 
Rådmannen mener at den viktigste grunnen til å etablere en ny kommune er å sikre og 
utvikle best mulig tjenester til befolkningen. Ringerike kommune er i dag av en størrelse 
som gir rom for å dekke alle kommunens nåværende oppgaver på en tilfredsstillende måte.  
 
Rådmannen mener at en enda større kommune vil forsterke muligheten for økt kvalitet i 
tjenestene og gjøre regionen til et attraktivt bo- og arbeidsmarked. En ny og større 
kommune skal bygge på det beste fra hver av de tre kommunene og gir oss muligheten til å 
utvikle oss til å bli en kommune i toppskiktet i landet.  
 
Den nye kommunen skal kjennetegnes som attraktiv, med et godt omdømme og aktiv 
samfunnsutvikling, noe som bidrar til å skapet ønsket vekst. 
 
 
Vedlegg 

1. Valgstyrets protokoll fra folkeavstemningen 30. mai 
2. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen 
3. Intensjonsplan Hole, Jevnaker og Ringerike 

 
 Ringerike kommune, 13.06.2016 
 
 



 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Hovedfunn 

 52 prosent mener Ringerike kommune bør slå seg sammen med én eller flere kommuner. 

Personer med høyskole- eller universitetsutdanning mener dette i størst grad, mens personer 

med grunnskoleutdanning i større grad enn øvrige grupper mener Ringerike bør bestå som 

egen kommune. De under 30 år er i mindre grad enn øvrige aldersgrupper for sammenslåing. 
 62 prosent kjenner til at kommunen samarbeider med én eller flere nabokommuner om 

tjenester og oppgaver. De mellom 50 og 69 år, samt de med utdanning fra høyskole eller 

universitet, kjenner i størst grad til dette. 

 50 prosent er positive til sammenslåing med Hole og Jevnaker. De under 30 år og de med 

grunnskoleutdanning er mest negative, mens de høyest utdannede er mest positive. 

 Av ulike formål med kommunesammenslåing, vurderes god kvalitet på kommunale tjenester 

som viktigst, mens kort avstand til slike tjenester vurderes som minst viktig.  

 68 prosent synes det er viktig med kort avstand til helsetjenester i en eventuell ny kommune. 

Mange mener også det er viktig med kort avstand til skole- og fritidsordning, pleie og omsorg 

i institusjon, barnehagetilbud og kollektivtransport (30-47 prosent), mens kort reisetid til 

Rådhuset, barnevern og tilbud innen kultur og fritid er mindre viktig (11-21 prosent). 

 57 prosent ville ha stemt «ja» til sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 

ved en folkeavstemning i dag, og 28 prosent ville stemt «nei». Syv prosent ville ikke ha stemt, 

mens åtte prosent oppgir «vet ikke». En signifikant høyere andel menn enn kvinner ville ha 

stemt «ja», og andelen med høyskole- eller universitetsutdanning som ville stemt «ja», er 

høyere enn andelen i øvrige grupper.  



 Frekvens Prosent

Slå seg sammen 417 52 % 52 %

Bestå som egen kommune 253 32 % 32 %

Vet ikke 130 16 % 16 %

Total 800 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : Ønsker du at Ringerike kommune bør slå seg sammen med en eller flere andre kommuner, eller bestå som en 

egen kommune?

0% 20% 40% 60%



Kjønn Mann 57% 31% 13% (n=398) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Kvinne 48% 33% 20% (n=403) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år ▼38% 39% 23% (n=165) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

30-49 år 58% 29% 13% (n=252) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

50-69 år 57% 29% 14% (n=256) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre 49% 32% 19% (n=128) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole ▼40% ▲45% 14% (n=99) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

VGS ▼45% 35% 20% (n=322) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet ▲62% ▼23% 14% (n=367) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Total 52% 32% 16% (n=800) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Spørsmål : Ønsker du at Ringerike kommune bør slå seg sammen med en eller flere andre kommuner, eller bestå som en 

egen kommune?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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 Frekvens Prosent

Ja 498 62 % 62 %

Nei 225 28 % 28 %

Vet ikke 77 10 % 10 %

Total 800 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : I dag samarbeider mange kommuner om ulike tjenester og oppgaver. Kjenner du til om kommunen din 

samarbeider med en eller flere nabokommuner om tjenester og oppgaver?

0% 20% 40% 60% 80%



Kjønn Mann 65% 28% 7% (n=396) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Kvinne 60% 28% 12% (n=402) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år ▼40% ▲41% ▲19% (n=165) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

30-49 år 63% 30% 7% (n=253) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

50-69 år ▲73% ▼20% 7% (n=255) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre 67% 25% 8% (n=128) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole ▼39% ▲44% 17% (n=100) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

VGS 57% 31% 12% (n=322) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet ▲74% ▼21% ▼5% (n=368) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Total 62% 28% 10% (n=800) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Spørsmål : I dag samarbeider mange kommuner om ulike tjenester og oppgaver. Kjenner du til om kommunen din 

samarbeider med en eller flere nabokommuner om tjenester og oppgaver?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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 Frekvens Prosent

1 - Svært negativ 71 9 % 9 %

2 84 11 % 11 %

3 228 29 % 29 %

4 192 24 % 24 %

5 - Svært positiv 210 26 % 26 %

Vet ikke 14 2 % 2 %

Total 799 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, hvor negativ eller positiv er du til at Hole, 

Jevnaker og Ringerike slår seg sammen?

0% 10% 20% 30%



Kjønn Mann 9% 11% ▼24% 25% 30% 2% (n=396) #N/A #N/A

Kvinne 9% 10% ▲33% 23% 23% 2% (n=403) #N/A #N/A

Alder Under 30 år 10% 9% ▲45% 20% ▼13% 3% (n=165) #N/A #N/A

30-49 år 7% 14% ▼21% 29% 29% 1% (n=252) #N/A #N/A

50-69 år 9% 10% 25% 24% 31% 2% (n=256) #N/A #N/A

70 år og eldre 13% 6% 29% 20% 30% 2% (n=127) #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 9% 14% 39% 17% ▼16% 5% (n=100) #N/A #N/A

VGS 12% 11% 28% 24% 24% 2% (n=322) #N/A #N/A

Høgskole/universitet ▼5% 10% 26% 27% ▲31% 1% (n=367) #N/A #N/A

Total 9% 11% 29% 24% 26% 2% (n=799) #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Spørsmål : På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, hvor negativ eller positiv er du til at Hole, 

Jevnaker og Ringerike slår seg sammen?

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=390) 65 64,52

Kvinne (n=396) 60 60,13

Alder Under 30 år (n=160) ▼54 54,34

30-49 år (n=250) 65 64,7

50-69 år (n=251) 65 64,97

70 år og eldre (n=124) 62 62,36

Utdanning Grunnskole (n=95) ▼54 54,37

VGS (n=316) 59 59,34

Høgskole/universitet (n=364) ▲67 67,41

Total (n=786) 62 62,3

Spørsmål : På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, hvor negativ eller positiv er du til at Hole, Jevnaker og 

Ringerike slår seg sammen?

Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært negativ og 100='Svært positiv'.

0 25 50 75 100

Signifikant høyere

Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell



 Frekvens Prosent

1 - Svært uviktig 11 1 % 1 %

2 3 0 % 0 %

3 12 2 % 2 %

4 23 3 % 3 %

5 104 13 % 13 %

6 48 6 % 6 %

7 124 16 % 16 %

8 177 22 % 22 %

9 53 7 % 7 %

10 - Svært viktig 225 28 % 28 %

Vet ikke 20 3 % 3 %

Total 800 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Stort fagmiljø i kommunen

0% 10% 20% 30%



Kjønn Mann 2% 0% 2% 2% 14% 5% 16% ▲27% 4% 26% 2% (n=397) #N/A #N/A #N/A

Kvinne 0% 0% 1% 4% 12% 7% 15% ▼17% 9% 31% 3% (n=403) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år 1% 0% 1% 2% 15% 10% 19% 22% 4% 22% 4% (n=166) #N/A #N/A #N/A

30-49 år 1% 0% 2% 2% 12% 4% 17% 22% 10% 29% 2% (n=252) #N/A #N/A #N/A

50-69 år 2% 0% 1% 5% 11% 6% 13% 23% 6% 31% 1% (n=255) #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre 2% 1% 2% 2% 17% 4% 12% 20% 5% 29% 6% (n=127) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 1% 0% 1% 5% ▲24% 12% 13% 18% 4% ▼16% 5% (n=99) #N/A #N/A #N/A

VGS 2% 1% 2% 2% 14% 5% 17% 20% 5% 30% 3% (n=322) #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet 1% 0% 1% 3% ▼9% 5% 15% 26% 9% 30% 1% (n=368) #N/A #N/A #N/A

Total 1% 0% 2% 3% 13% 6% 16% 22% 7% 28% 3% (n=800) #N/A #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere
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Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Stort fagmiljø i kommunen

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=389) 73 72,69

Kvinne (n=391) 75 75

Alder Under 30 år (n=159) 71 71,43

30-49 år (n=247) 76 75,62

50-69 år (n=254) 74 74,49

70 år og eldre (n=120) 72 72,04

Utdanning Grunnskole (n=94) ▼65 65,42

VGS (n=313) 73 73,11

Høgskole/universitet (n=364) ▲77 77,18

Total (n=780) 74 73,85

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Stort fagmiljø i kommunen

Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'.

0 25 50 75 100

Signifikant høyere

Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell



 Frekvens Prosent

1 - Svært uviktig 7 1 % 1 %

2 2 0 % 0 %

3 7 1 % 1 %

4 11 1 % 1 %

5 61 8 % 8 %

6 35 4 % 4 %

7 74 9 % 9 %

8 138 17 % 17 %

9 82 10 % 10 %

10 - Svært viktig 376 47 % 47 %

Vet ikke 7 1 % 1 %

Total 800 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God kvalitet på de kommunale tjenestene

0% 10% 20% 30% 40% 50%



Kjønn Mann 1% 0% 1% 2% 7% 4% 7% ▲21% 11% 43% 2% (n=396) #N/A #N/A #N/A

Kvinne 0% 0% 0% 1% 8% 5% 11% ▼13% 10% 51% 0% (n=402) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år ▼0% 0% ▼0% 1% 8% 4% 11% 16% ▲17% 41% 1% (n=164) #N/A #N/A #N/A

30-49 år 0% 0% 1% 1% 5% 3% 9% 20% 11% 49% 2% (n=253) #N/A #N/A #N/A

50-69 år 2% 0% 2% 2% 9% 4% 7% 15% 7% 52% 1% (n=256) #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre 2% 0% 1% 3% 10% 7% 12% 17% 8% 40% ▼0% (n=127) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 1% 0% ▼0% 1% 11% ▲11% 10% 15% 14% ▼35% 1% (n=99) #N/A #N/A #N/A

VGS 1% 0% 1% 2% 10% 3% 10% 15% 9% 49% 2% (n=322) #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet 1% 1% 1% 1% ▼5% 4% 9% 20% 10% 49% ▼0% (n=368) #N/A #N/A #N/A

Total 1% 0% 1% 1% 8% 4% 9% 17% 10% 47% 1% (n=800) #N/A #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere
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Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God kvalitet på de kommunale 

tjenestene

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=391) 82 82,05

Kvinne (n=402) 84 83,76

Alder Under 30 år (n=163) 84 83,73

30-49 år (n=249) 85 85,35

50-69 år (n=254) 82 82,26

70 år og eldre (n=127) 78 78,42

Utdanning Grunnskole (n=99) 79 78,58

VGS (n=317) 83 82,58

Høgskole/universitet (n=367) 85 84,53

Total (n=793) 83 82,92

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God kvalitet på de kommunale 

tjenestene

Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'.

0 25 50 75 100

Signifikant høyere

Signifikant lavere

Ingen signifikant
forskjell



 Frekvens Prosent

1 - Svært uviktig 10 1 % 1 %

2 14 2 % 2 %

3 31 4 % 4 %

4 33 4 % 4 %

5 160 20 % 20 %

6 67 8 % 8 %

7 102 13 % 13 %

8 149 19 % 19 %

9 54 7 % 7 %

10 - Svært viktig 165 21 % 21 %

Vet ikke 13 2 % 2 %

Total 798 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kort avstand til de kommunale tjenestene

0% 5% 10% 15% 20% 25%



Kjønn Mann ▲2% 2% 6% 5% 22% 8% 15% ▼15% 5% 19% 2% (n=396) #N/A #N/A #N/A

Kvinne ▼0% 2% 2% 3% 18% 9% 10% ▲23% 8% 23% 2% (n=403) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år 1% 1% 4% 3% 20% 9% 13% 18% 10% 18% 4% (n=164) #N/A #N/A #N/A

30-49 år 2% 3% 3% 5% 20% 11% 16% 20% 5% ▼15% 2% (n=254) #N/A #N/A #N/A

50-69 år 0% 2% 5% 4% 22% 8% 13% 17% 6% 23% 0% (n=256) #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre 2% 2% 6% 4% 16% 4% ▼6% 21% 7% ▲31% 2% (n=127) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 2% 1% 1% 3% 20% 9% 11% 14% 11% 22% 6% (n=100) #N/A #N/A #N/A

VGS 2% 2% 2% 2% 20% 7% 11% 21% 6% 24% 2% (n=323) #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet 1% 2% ▲6% 6% 20% 10% 15% 18% 6% 17% ▼0% (n=366) #N/A #N/A #N/A

Total 1% 2% 4% 4% 20% 8% 13% 19% 7% 21% 2% (n=798) #N/A #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

#N
/A

#N
/A

#N
/A

7 8 9 1
0

 -
 S

væ
rt

 v
ik

ti
g

V
et

 ik
ke

V
al

id
 N

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kort avstand til de kommunale 

tjenestene

Brutt ned på bakgrunnsvariabler

1
 -

 S
væ

rt
 u

vi
kt

ig

2 3 4 5 6



Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=391) ▼63 63,24

Kvinne (n=396) ▲70 70,34

Alder Under 30 år (n=159) 68 68,15

30-49 år (n=249) 64 63,61

50-69 år (n=255) 67 67,31

70 år og eldre (n=124) 70 70,48

Utdanning Grunnskole (n=94) 70 69,61

VGS (n=315) 69 69,22

Høgskole/universitet (n=367) ▼64 63,84

Total (n=787) 67 66,81

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kort avstand til de kommunale 

tjenestene

Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'.

0 25 50 75 100

Signifikant høyere

Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell



 Frekvens Prosent

1 - Svært uviktig 6 1 % 1 %

2 6 1 % 1 %

3 15 2 % 2 %

4 25 3 % 3 %

5 84 11 % 11 %

6 41 5 % 5 %

7 90 11 % 11 %

8 141 18 % 18 %

9 77 10 % 10 %

10 - Svært viktig 281 35 % 35 %

Vet ikke 34 4 % 4 %

Total 800 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kostnadseffektiv kommunal drift

0% 10% 20% 30% 40%



Kjønn Mann 1% 1% 2% 3% 10% 5% 11% 16% 11% 39% ▼2% (n=397) #N/A #N/A #N/A

Kvinne 0% 1% 1% 3% 11% 5% 11% 19% 9% 32% ▲6% (n=403) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år ▼0% ▼0% 2% 5% 16% 8% 16% 18% 8% ▼21% 5% (n=165) #N/A #N/A #N/A

30-49 år 1% 1% 2% 2% 7% 5% 14% 18% 13% 36% 3% (n=254) #N/A #N/A #N/A

50-69 år 2% 2% 1% 2% 11% 5% ▼7% 18% 9% 41% 4% (n=256) #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre ▼0% 1% 5% 4% 10% 2% 8% 16% 8% 40% 7% (n=128) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 1% 1% 2% 4% 17% 3% 15% 17% ▼3% 25% ▲11% (n=99) #N/A #N/A #N/A

VGS 1% 0% 2% 2% 12% 4% 9% 18% 9% 36% 5% (n=322) #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet 1% 1% 2% 3% ▼7% 6% 12% 18% 12% 37% ▼1% (n=368) #N/A #N/A #N/A

Total 1% 1% 2% 3% 11% 5% 11% 18% 10% 35% 4% (n=800) #N/A #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere
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Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kostnadseffektiv kommunal drift

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=389) 78 78,44

Kvinne (n=377) 76 75,98

Alder Under 30 år (n=156) ▼70 70,18

30-49 år (n=245) 80 79,51

50-69 år (n=246) 79 78,96

70 år og eldre (n=118) 78 78,17

Utdanning Grunnskole (n=88) ▼70 70,38

VGS (n=306) 78 77,59

Høgskole/universitet (n=363) 79 78,85

Total (n=766) 77 77,23

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Kostnadseffektiv kommunal drift

Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'.

0 25 50 75 100

Signifikant høyere

Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell



 Frekvens Prosent

1 - Svært uviktig 9 1 % 1 %

2 9 1 % 1 %

3 11 1 % 1 %

4 22 3 % 3 %

5 73 9 % 9 %

6 36 5 % 5 %

7 104 13 % 13 %

8 128 16 % 16 %

9 83 10 % 10 %

10 - Svært viktig 314 39 % 39 %

Vet ikke 11 1 % 1 %

Total 800 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Et godt lokaldemokrati

0% 10% 20% 30% 40% 50%



Kjønn Mann 1% 2% 2% 3% 9% 4% 13% 15% 8% 40% 2% (n=397) #N/A #N/A #N/A

Kvinne 1% 0% 1% 2% 9% 5% 13% 17% 13% 39% 1% (n=403) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år 1% 1% ▼0% 3% 13% 3% 19% 12% 13% 34% 2% (n=167) #N/A #N/A #N/A

30-49 år 0% 2% 2% ▼1% 8% 4% 16% 17% 9% 39% 1% (n=252) #N/A #N/A #N/A

50-69 år 2% 0% 2% 4% 9% 5% ▼8% 18% 10% 41% 0% (n=255) #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre 2% 2% 2% 5% 6% 5% 9% 14% 11% 42% 3% (n=128) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 1% ▼0% ▼0% 3% 10% 4% 18% 14% 13% 32% 5% (n=100) #N/A #N/A #N/A

VGS 2% 1% 1% 3% 9% 5% 9% 16% 9% 43% 2% (n=322) #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet 1% 1% 2% 2% 9% 4% 15% 17% 11% 38% ▼0% (n=368) #N/A #N/A #N/A

Total 1% 1% 1% 3% 9% 5% 13% 16% 10% 39% 1% (n=800) #N/A #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere
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Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Et godt lokaldemokrati

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=389) 77 77,26

Kvinne (n=400) 80 79,95

Alder Under 30 år (n=161) 77 77,38

30-49 år (n=250) 79 79,16

50-69 år (n=254) 79 78,62

70 år og eldre (n=124) 79 79,18

Utdanning Grunnskole (n=94) 78 78,05

VGS (n=316) 79 79,33

Høgskole/universitet (n=367) 78 78,29

Total (n=789) 79 78,62

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Et godt lokaldemokrati

Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'.

0 25 50 75 100

Signifikant høyere

Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell



 Frekvens Prosent

1 - Svært uviktig 5 1 % 1 %

3 9 1 % 1 %

4 19 2 % 2 %

5 59 7 % 7 %

6 42 5 % 5 %

7 96 12 % 12 %

8 157 20 % 20 %

9 101 13 % 13 %

10 - Svært viktig 302 38 % 38 %

Vet ikke 11 1 % 1 %

Total 801 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God nærings- og samfunnsutvikling

0% 10% 20% 30% 40%



Kjønn Mann 1% 2% 2% 8% 5% 11% 22% 12% 37% 1% (n=397) #N/A #N/A #N/A #N/A

Kvinne 0% 1% 2% 7% 5% 13% 18% 13% 39% 1% (n=403) #N/A #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år ▼0% 1% 4% 6% 7% ▲21% 17% 15% ▼29% 1% (n=165) #N/A #N/A #N/A #N/A

30-49 år 0% 2% 1% 8% 3% 10% 23% 13% 40% 1% (n=252) #N/A #N/A #N/A #N/A

50-69 år 2% 0% 2% 9% 6% 11% 18% 10% 41% 1% (n=256) #N/A #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre ▼0% 2% 5% 5% 6% 7% 18% 14% 39% 3% (n=128) #N/A #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 1% 2% 2% 9% 9% 13% 18% ▼6% 33% ▲6% (n=99) #N/A #N/A #N/A #N/A

VGS 1% 1% 2% 8% 5% 13% 19% 12% 39% 2% (n=323) #N/A #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet ▼0% 1% 3% 7% 5% 11% 21% 14% 38% ▼0% (n=369) #N/A #N/A #N/A #N/A

Total 1% 1% 2% 7% 5% 12% 20% 13% 38% 1% (n=801) #N/A #N/A #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere
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Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God nærings- og 

samfunnsutvikling

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=391) 80 79,97

Kvinne (n=398) 81 80,94

Alder Under 30 år (n=164) 78 77,88

30-49 år (n=250) 82 82,18

50-69 år (n=252) 80 80,23

70 år og eldre (n=123) 81 80,88

Utdanning Grunnskole (n=94) 76 76,37

VGS (n=317) 81 80,52

Høgskole/universitet (n=367) 82 81,61

Total (n=789) 80 80,46

Spørsmål : En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: God nærings- og samfunnsutvikling

Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'.

0 25 50 75 100

Signifikant høyere

Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell



 Frekvens Prosent

1 - Svært uviktig 4 0 % 0 %

2 5 1 % 1 %

3 13 2 % 2 %

4 9 1 % 1 %

5 66 8 % 8 %

6 54 7 % 7 %

7 87 11 % 11 %

8 146 18 % 18 %

9 90 11 % 11 %

10 - Svært viktig 312 39 % 39 %

Vet ikke 15 2 % 2 %

Total 801 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål 10: En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Livskraftig lokalsamfunn

0% 10% 20% 30% 40% 50%



Kjønn Mann 1% 0% 2% 1% 10% 7% 12% 19% 11% 37% 1% (n=396) #N/A #N/A #N/A

Kvinne 0% 1% 1% 1% 7% 6% 10% 18% 12% 41% 2% (n=403) #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år ▼0% 1% ▼0% 2% 12% 11% ▲17% 21% 9% ▼25% 2% (n=163) #N/A #N/A #N/A

30-49 år 1% ▼0% 3% 0% 6% 5% 10% 19% 12% 42% 2% (n=252) #N/A #N/A #N/A

50-69 år 1% 1% 1% 1% 9% 7% 8% 18% 11% 43% ▼0% (n=257) #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre ▼0% ▼0% 4% 2% 6% 6% 9% 16% 12% 43% 3% (n=127) #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole ▼0% 1% ▼0% ▼0% 12% 11% 15% 12% 10% 34% 5% (n=100) #N/A #N/A #N/A

VGS 1% 1% 1% 1% 9% 6% 9% 19% 11% 40% 2% (n=323) #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet 0% ▼0% 3% 2% 7% 6% 11% 19% 12% 40% ▼0% (n=367) #N/A #N/A #N/A

Total 0% 1% 2% 1% 8% 7% 11% 18% 11% 39% 2% (n=801) #N/A #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere
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Spørsmål 10: En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Livskraftig lokalsamfunn

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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Antall Snitt Signifikant høyereSignifikant lavereIngen signifikant forskjell

Kjønn Mann (n=393) 79 79,13

Kvinne (n=393) 81 81,01

Alder Under 30 år (n=161) ▼74 74,05

30-49 år (n=247) 82 82,42

50-69 år (n=254) 81 80,84

70 år og eldre (n=123) 82 81,63

Utdanning Grunnskole (n=95) 77 77,43

VGS (n=314) 81 80,55

Høgskole/universitet (n=367) 81 80,56

Total (n=785) 80 80,07

Spørsmål 10: En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av: Livskraftig lokalsamfunn

Standardiserte gjennomsnitt. 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'.

0 25 50 75 100

Signifikant høyere

Signifikant lavere

Ingen signifikant forskjell



En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere viktigheten av sju mål. 

Standardisert gjennomsnitt, der 0='Svært uviktig' og 100='Svært viktig'.

74

83
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77
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80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Stort fagmiljø i kommunen

God kvalitet på de kommunale tjenestene

Kort avstand til de kommunale tjenestene

Kostnadseffektiv kommunal drift

Et godt lokaldemokrati

God nærings- og samfunnsutvikling

Livskraftig lokalsamfunn

Standardisert gjennomsnitt



 Frekvens Prosent

Helsetjenester 547 68 % 68 % 68 %

Barnevern 140 18 % 18 % 18 %

Pleie og omsorg i institusjon 313 39 % 39 % 39 %

Barnehagetilbud 298 37 % 37 % 37 %

Skole- og fritidsordning 375 47 % 47 % 47 %

Tilbud innen kultur, idrett og fritid 171 21 % 21 % 21 %

Rådhuset 89 11 % 11 % 11 %

Kollektivtransport 241 30 % 30 % 30 %

Annet, notér: 100 13 % 13 % 13 %

Vet ikke 68 9 % 9 % 9 %

Total 800 100 %

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål : Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort avstand til i en eventuell ny kommune? Med avstand mener vi reisetid.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %



Kjønn Mann 65% 15% 37% 34% 43% 20% 12% 28% 14% 11% (n=397) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Kvinne 72% 20% 41% 40% 51% 22% 11% 33% 11% 6% (n=403) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år ▼56% 12% ▼23% 30% 45% 17% ▼5% 34% 10% 11% (n=165) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

30-49 år 69% 16% 35% ▲46% ▲56% 24% 8% 32% 13% 6% (n=252) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

50-69 år 73% 19% ▲46% 37% 45% 21% 14% 29% 15% 9% (n=255) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre 76% 24% ▲54% 29% ▼36% 23% ▲21% 25% 9% 9% (n=127) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 64% 20% 32% ▼26% 37% 18% 14% 29% 10% 14% (n=99) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

VGS 65% 19% 38% 34% 43% 20% 11% 32% 11% 10% (n=322) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet 73% 16% 42% ▲43% ▲53% 23% 10% 29% 14% ▼5% (n=367) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Total 68% 18% 39% 37% 47% 21% 11% 30% 13% 9% (n=800) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Spørsmål : Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort avstand til i en eventuell ny kommune? Med avstand mener vi reisetid.

Flere svar mulig.

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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 Frekvens Prosent

Ja, jeg ønsker sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 456 57 % 57 %

Nei, jeg ønsker ikke sammenslåing av kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 226 28 % 28 %

Ville ikke ha stemt 57 7 % 7 %

Vet ikke 61 8 % 8 %

Total 800 100 % #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A

Spørsmål 11: Hvis det var folkeavstemning i dag, ville du ha stemt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



Kjønn Mann ▲63% 27% 5% ▼5% (n=397) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Kvinne ▼51% 29% 9% ▲10% (n=403) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Alder Under 30 år 50% 32% 10% 8% (n=165) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

30-49 år 59% 30% 5% 6% (n=251) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

50-69 år 59% 27% 6% 9% (n=256) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

70 år og eldre 57% 24% 9% 9% (n=127) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Utdanning Grunnskole 46% 31% 13% 9% (n=99) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

VGS 53% 32% 7% 8% (n=322) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Høgskole/universitet ▲65% 24% 5% 7% (n=367) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Total 57% 28% 7% 8% (n=800) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

▲ Signifikant høyere

▼ Signifikant lavere

Spørsmål 11: Hvis det var folkeavstemning i dag, ville du ha stemt

Brutt ned på bakgrunnsvariabler
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Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort avstand til i en eventuell ny kommune? 

Annet, notér:

Frekvenser

Politi 6

Butikker 3

NAV 3

Brann og redning. 2

brannvesen 2

butikker 2

Butikker, osv. 2

Ingenting spesielt 2

politi og brann 2

politi,brann 2

Sentrum 2

tekniske tjenester 2

Administrasjon 1

Akkutetater,helse, brann og politi 1

Alle 1

Alt av service, politi, legevakt, brannvesen, hjemmestjenester 1

Arbeidsplass 1

Arial og miljø, planlegging, byplanleging, ordådet planlegging. 1

at alt ligger til rette i sentrum 1

avfallstasjoner 1

Avstand betyr ikke så mye 1

Bank 1

bra sånn det er 1

brann og kommunale kontorer 1

brann politi 1

brann redning og politi 1

brann, politi 1

Brann, redning 1

Brannetaten 1

Brannvesen, politi 1

Brannvesen, politi, beredskap 1

brannvesnet 1

Branvesen 1

butikker og sentere 1

Byggeetat 1

Bygningstjeneste 1

bysentrum 1

diverse kontorer 1

elektrisk kraft 1

Funksjonshemmede 1

gjenerellt alle kommunale tjenestert 1

Hjelpemiddellageret 1

hjemmeomsorg 1

hra 1

infrastruktur 1

ingen spesielt 1

Jernbane er ganske viktig 1

Kloakk og vann. 1

Kommunale kontorer 1

Kommunale søppeltømminger 1



Kontorer osv. 1

Kort vei til butikker, etc 1

miljø 1

nav 1

Nav og lignene 1

Nav, akatteetaten 1

Nav, branvesen og politi. 1

Nærbutikker 1

Nærmeste kommunestenter 1

nødattentater 1

offentlige etater 1

Plan og bygg 1

Plan og bygning 1

plan og bygnings etatten 1

Planlegging, arialplanlegging og byggplanlegging. 1

Politi og brannstasjoner tilfelle det skal skje noe 1

Politi, brann 1

Politi, brann og sykehus 1

Politiet, brannvesen. 1

Politikere 1

Post og bank 1

Pp-tjeneste 1

PP-tjenesten må bli bedre 1

sanitær kloakk 1

Service-torg 1

Servicetorg/servicekontor, 1

Skatteetat 1

skattekontor, NAV 1

skattekontoret 1

sosialtjenester 1

Sport er viktig 1

Søppelfylling 1

teknisk etat 1

Teknisk etat 1

Teknisk etat, planmyndigheter 1

teknisk tjeneste 1

tilbud innen skolen 1

vann og kloakk, teknisk etatt, brann og politi 1

Velferdstilbud - nav osv 1





























Vedlegg 2-1 til Intensjonsplan 
 

Side 1 
 

Eierskapssamarbeid  

Selskap Eiersits  

 Ringerike Hole Jevnaker Modum Gran Lunner  Eksterne 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) 46 % 8 % 11 %  21 % 14 %   

Ringeriks-Kraft AS (RiK) 76 % 12%      12 % KlP 

Menova AS 93,33 % 6,67 %       

Veien Kulturminnepark AS 25 % 6,25 %      68,75 % 

Ringerike utvikling AS 30,46 % 15,23 % 15,23 %     42,08 % 

Ringeriksbadet AS 26,5 % 26,5 %      47 % 

Regionalt Kulturhus 32,6 % 7,52 % 10,03 %     49,85 % 

Flerbrukshallen AS 40,46 % 17,3 %      42,24 % 

Buskerud kommune-revisjon IKS 10 % 2 %      88 % 

Vestviken 110 IKS Eierandeler i forhold til samlet innbyggertall i samtlige deltakerkommuner  

Ringeriksbadet IKS 50 % 50 %       

IKA Kongsberg IKS  5,77 % ?       

Vertskommunesamarbeid § 28 
 

 Ringerike Hole Jevnaker Modum Krødsherad Sigdal Flå Andre 

Ringerike interkommunale legevakt x x x x x x x  

Hønefoss krisesenter x x x x x x  Gran, Lunner og samtlige 
Valdreskommuner 

Ringerike Brann og redningsvesen x x       



 Vedlegg 2-1 til Intensjonsplan   Side 2 

Kommunesamarbeid § 27 

 Ringerike Hole Jevnaker      

Rådet for Ringeriksregionen x x x      

Vestregionen x x x      

26-kommuners helsesamarbeidet x X x      

Buskerudregionens incestsenter (BRiS) x x X      

 
 

I tillegg til dette samarbeider i dag kommunene formelt på flere områder. Vi kan nevne:  

• Voksenopplæring (med unntak av spesialundervisning for voksne.  
• uformelle samarbeid på ledernivå for gjensidig råd og veiledning.  
• Faglige nettverksgrupper 
• Vi benytter mange av de samme leverandører av varer og tjenester. 
• Vi har også felles arbeidsmarked, boligmarked, friluftsområder og vannområder. Våre innbyggere, og kanskje særlig ungdommen, 

opererer på våre felles arenaer. Dette gjelder ikke minst innen bostedsvalg, arbeidsmarked, handel (kjøp og salg), uteliv, idrett, 
videregående skoler og kulturelle aktiviteter 



Vedlegg 2 -2 til Intensjonsplan 

Ringerike kommunes eiendeler og egenkapital 

 

I balansen for 2015, framkommer Ringerike kommunes eiendeler og egenkapital. Dette er bokførte 
verdier og er ikke virkelig verdi. 

For å komme fram til virkelige verdier, må eiendelenes verdi fastsettes etter prinsipper som en 
kommer fram til og som er like for de tre kommunene.  

Ett eksempel er verdien av Ringerike kommunes aksjer i Ringeriks-Kraft AS, hvor det ved salg av 
aksjer til KLP i 2014 ble gitt en verdivurdering på at selskapet som helhet hadde en verdi på 1 milliard 
kroner. Aksjene har en verdi for Ringerike kommune gjennom sin eierandel på 73% på 730 millioner 
kroner. 

Ringerike Boligstiftelse er ikke eiet av Ringerike kommune, men leverer kun utleieboliger til Ringerike 
kommunes behov. Stiftelsen har per utgangen av 2015 70 500 m2 i 98 bygg, som er fullverdiforsikret 
til 1,9 milliarder kroner. 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/3396-1   Arkiv: 611 &55  

 

Brutorget - salg av eienedom  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Saken tas til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune inngikk 2.2.2000 avtale med selskapet Conceptor Eiendomsutvikling 

AS om utvikling og salg av 4 områder i Hønefoss.  

 

Denne aktuelle saken omhandler «Brutorget». 

 

Ringerike kommune har tidligere godkjent at Conceptor Eiendomsutvikling AS overførte 

sine rettigheter til utbygging av Brutorget til Brutorget Hønefoss AS. Dette selskapet er 

senere fusjonert med Tronrud Eiendom AS. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Conceptoravtalen gir Conceptor Eiendomsutvikling AS – eller den rettighetene er overdratt 

til – rett til erverv av tomtegrunn etter hvert som byggetrinn gis rammetillatelse. Ringerike 

kommune skal besørge tomtearealene utskilt fra hovedeiendommen(e) som eget 

bruksnummer senest samtidig med at det sendes inn rammesøknad. 

 

Reguleringsplanen for Brutorget er godkjent av kommunestyret og det er gitt 

rammetillatelse til Tronrud Eiendom AS for prosjekt med to bygninger på Brutorget. 

 

Da arbeidet med fradeling av tomtegrunn ble igangsatt ble det klart at Conceptoravtalen for 

eiendommen 318/444 var basert på mangelfull informasjon. Bakgrunnen for dette er at før 



1995 var det kommunens oppgave å erverve grunn for gang- og sykkelvei ved riks- og 

fylkesveier. Da gangkulverten under Arnemannsveien ble bygget ca 1980, ble grunn på 

nordsiden ervervet fra Ringeriks-Kraft AS og hjemmel overført Statens vegvesen. På 

sørsiden mot Brutorget var kommunen eier, og oppmåling og hjemmelsoverføring til Statens 

vegvesen ble ikke gjennomført. Dermed var kartgrunnlaget i Conceptoravtalen beheftet med 

feil – Statens vegvesen har da i prosessen med fradeling hevdet eierskap til rampe fra 

kulverten med sidearealer. 

 

Statens vegvesen, Tronrud Eiendom AS og Ringerike kommune har gjennomført møter og 

arbeidet med å løse denne problemstillingen. Partene har funnet fram til en løsning hvor 

bygningsdeler som krager ut over Statens vegvesen sin eiendom matrikuleres som 

«anleggseiendom» - det vil si at bygningen får bruksnummer uten at det omfatter grunnen 

det krager ut over. Det opprettes avtaler mellom Tronrud Eiendom AS og Statens vegvesen 

som regulerer rettigheter og plikter mellom partene. 

 

I tillegg skal det inngås en gjennomføringsavtale mellom Tronrud Eiendom AS og Statens 

vegvesen som bestemmer utforming av arealene mellom Brutorget og Arnemannsveien som 

er fylkesvei. Avtalen vil ha betydning for de endelige eiendomsgrensene. 

 

Denne prosessen har tatt tid, og utbygger Tronrud Eiendom AS har etter avtalen krav på 

tomtegrunn når rammetillatelse er gitt. Man er her altså kraftig på overtid i forhold til 

avtalens ordlyd og hovedårsaken er at Ringerike kommune som selger ikke i tilstrekkelig 

grad hadde kontrollert forutsetningene. 

 

Utbygger Tronrud Eiendom AS er avhengig av sikkerhet for sin utbygging gjennom å eie 

tomtegrunn. De endelige innmålinger av framtidig eiendom er fortsatt noe ut i tid og 

rådmannen vil derfor nå gjennomføre salget basert på reguleringsplanen – de endelige 

innmålinger vil kun innebære små justeringer. 

 

Den totale kjøpesummens størrelse er også gitt gjennom Conceptoravtalen. 

 

 Punkt «4.2 Kjøpesum» i avtalen lyder: 

 

«Kjøpesummen for tomteareal tilknyttet hvert byggetrinn innenfor alle eiendommer er kr. 

1 000.- pr kvm BRA (etter NS3940) i henhold til godkjennelse. Beløpet justeres i henhold til 

endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra den 15. juli 2000 til den 15. i 

måneden forut for byggestart.»  

   

Siden den avtale prisen baseres på bebygd areal, er det kun tidspunktet for indeksberegning 

som virker inn på beløpet kjøper skal betale. Ved siste beregning (juli 2015) var 

indeksregulert kjøpesum ca 10.8 millioner. Det eksakte beløp beregnes ved at partene 

definerer tidspunkt for byggestart. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært viktig å oppfylle Conceptoravtalens bestemmelser om 

hjemmelsovergang på tomtegrunn. Tiltakshaver har behov for sikkerhet for sin investering 

og også for eventuell lånefinansiering av prosjektet. 



Selv om noen problemstillinger gjenstår som følge av mangelfull dokumentasjon i 

kartunderlaget, vil dette ikke ha betydning for det økonomiske forholdet mellom kjøper og 

selger som er predefinert  i Conceptoravtalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Asle Aker 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Arkivsaksnr.: 16/2811-2   Arkiv: 057 &01  

 

IKA Kongsberg - selskapsavtale  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Selskapsavtale for IKA Kongsberg, gjeldende fra 1.7.201 godkjennes. 

2. Selskapsavtale for IKA Kongsberg, gjeldende fra 1.1.2017 godkjennes 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) ble organisert 

som et IKS i 2003. I 2015 hadde selskapet 39 eiere.  

Med bakgrunn i opptak av sju nye eiere må IKA Kongsbergs selskapsavtale justeres i §§ 1 og 5, 

eiere og eierandeler. I tillegg vil selskapet utvide lånerammen i § 17 til kr 170 000 000. Dette for 

å kunne utvide magasinkapasiteten for tidligere og nye eiere sine behov til papirarkivene. Dette 

ble behandlet på representantskapsmøtet 27.4.2016 i sak 008/16 og i sakene 016-018/15 på 

ekstraordinært representantskapsmøte 30.9.2015.  

Forslag til ny selskapsavtale er foreslått gjeldende fra 1.7.2016. Kommunene Bamble, 

Drangedal, Kragerø, Modum, Porsgrunn og Skien er fra den dato formelle eiere av selskapet og 

hefter da for sin del av selskapets gjeldsbyrde. Igangsetting av byggetrinn 2 vil kreve økt 

låneopptaksramme til å finansiere bygget. Oppstart av byggetrinnet med prosjektering er 

planlagt 1.7.2016.  

Nye Sandefjord kommune trer inn i selskapet ved sammenslåingstidspunktet, 1.1.2017. 

Selskapsavtalens §§ 1 og 5 vil endres som en konsekvens av dette.  

Vedlagte forslag til nye selskapsavtaler viser eiere og eierandeler fra 1.7.2016 og eiere og 

eierandeler gjeldende fra 1.1.2017.  

Selskapsavtale for IKA Kongsberg er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et 

likelydende positivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest.  

 



Rådmannens vurdering 

For eierne har endringer i selskapsavtalen ingen direkte økonomisk konsekvens. Låneopptak for 

finansieringen av byggetrinn 2 øker garantisummen per eier i henhold til eierandel, men det 

årlige eiertilskuddet påvirkes ikke. Se vedlagt oversikt over eiertilskudd, andeler og 

garantisum. 

IKA Kongsberg ber om at vedtakene for selskapsavtalenes tiltredelsestidspunkt behandles 

som to separate punkter. Dette med hensyn formaliteter for registeringen i Foretaksregistret i 

Brønnøysund. 

Av hensyn til prosjektering av byggetrinn 2 er det viktig at selskapsavtalen gjeldende fra 

1.7.2016 blir behandlet av kommunestyret medio juni 2016. 

Rådmannen anbefaler at endringene i selskapsavtalen godkjennes. 

 

 

Vedlegg 

 Selskapsavtale for IKA Kongsberg 1.7.2016  

 Selskapsavtale for IKA Kongsberg 1.1.2017  

 Oversikt over eieres eiertilskudd, andeler og garantisum 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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§ 1. Navn 
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt selskap som 
er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Kommuner, fylkeskommuner og 
interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet. 
  
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS". 
 
Selskapet har 45 eiere: 
 
Andebu kommune 
Bamble kommune 
Buskerud fylkeskommune 
Bø kommune 
Drangedal kommune 
Flesberg kommune 
Flå kommune 
Fyresdal kommune 
Gol kommune 
Hemsedal kommune 
Hjartdal kommune 
Hof kommune 
Hol kommune 
Hole kommune 
Holmestrand kommune 
 
 

Horten kommune 
Kongsberg kommune 
Kragerø kommune 
Kviteseid kommune 
Lardal kommune  
Larvik kommune 
Modum kommune 
Nes kommune  
Nissedal kommune 
Nome kommune 
Nore og Uvdal kommune 
Nøtterøy kommune 
Porsgrunn kommune 
Re kommune 
Ringerike kommune 
 
 

Rollag kommune 
Sande kommune 
Sauherad kommune 
Seljord kommune 
Siljan kommune 
Skien kommune 
Stokke kommune 
Svelvik kommune 
Telemark fylkeskommune 
Tinn kommune 
Tjøme kommune 
Tokke kommune 
Tønsberg kommune 
Vinje kommune 
Ål kommune 

Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.  
 
Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.  
 
 
§ 3. Hovedkontor  
 
Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.  
 
 
§ 4. Formål og ansvarsområde  
 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive 
gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for 
eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.  
 
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv. 
 
Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv. 
 
 
§ 5. Eiertilskudd og eierandel  
 
Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Eiertilskuddet er 
beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av representantskapet. For 
eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale selskap, skal det årlige tilskuddet 
fastsettes av representantskapet.   
 
Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelte 
eier.  
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Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til selskapet. 
Dette gir en slik fordeling fra 01.07.2016: 

 

Eier Andel Eier Andel Eier Andel 

Andebu kommune 1,47 Horten kommune 4,12 Rollag kommune 0,94 

Bamble kommune 2,71 Kongsberg kommune 4,01 Sande kommune 1,88 

Buskerud fylkeskommune 4,82 Kragerø kommune 2,28 Sauherad kommune 1,33 

Bø kommune 1,51 Kviteseid kommune 1,09 Seljord kommune 1,15 

Drangedal kommune 1,31 Lardal kommune 1,08 Siljan kommune 1,08 

Flesberg kommune 1,10 Larvik kommune 6,18 Skien kommune 7,57 

Flå kommune 0,89 Modum kommune 2,66 Stokke kommune 2,33 

Fyresdal kommune 0,94 Nes kommune 1,22 Svelvik kommune 1,63 

Gol kommune 1,36 Nissedal kommune 0,94 Telemark fylkeskommune 3,61 

Hemsedal kommune 1,03 Nome kommune 1,64 Tinn kommune 1,57 

Hjartdal kommune 0,97 Nore og Uvdal kommune 1,09 Tjøme kommune 1,39 

Hof kommune 1,17 Nøtterøy kommune 3,52 Tokke kommune 1,06 

Hol kommune 1,35 Porsgrunn kommune 5,36 Tønsberg kommune 5,79 

Hole kommune 1,57 Re kommune 1,94 Vinje kommune 1,24 

Holmestrand kommune 2,21 Ringerike kommune 4,51 Ål kommune 1,38 

 
Eierandelen justeres ved inn- og utmelding. 
 
 
§ 6. Ansvarsfordeling  
 
Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf Lov om 
interkommunale selskap § 3, første ledd.  
 
 
§ 7. Selskapets organ  
 
Selskapet skal ha følgende tre organer:  
 
- Representantskapet  
- Styret  
- Daglig leder 
 
 
§ 8. Representantskapet  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
 
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.  
 
Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt selskap 
eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av 
de faste medlemmene. 
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Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller 
flertallsvalg.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.  
 
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier kan foreta 
nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av 
valgperioden.  
 
 
§ 9. Representantskapets møter  
 
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. Med 
tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.  
 
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale selskaper § 8. 
 
Ordinært representantskapsmøte behandler:  
 
1. Valg av protokollkomité med to medlemmer 
2. Årsmelding og regnskap 
3. Budsjett, økonomiplan 
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne 
5. Valg av revisor 
6. Valg til styret 
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år 
 
Representantskapets leder innkaller representantskapet. 
 
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. Det skal 
innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere 
representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.  
 
Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har 
møte- og talerett.  
 
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.  
 
Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver. 
 
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.  
 
 
§ 10. Budsjettbehandlingen 
  
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan. 
 
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag går ut over 
tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes økonomiplan, skal 
representantskapet og Eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til 
endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  
 
De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om interkommunale 
selskap skal gjelde for virksomheten. 
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Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.  
 
Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45. 
  
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.  
 
 
§ 11. Styret  
 
Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens innstilling. De 
valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer skal 
velges av representantskapet for to år. To medlemmer/ varamedlemmer velges for to år i år med oddetall. Tre 
medlemmer og ett varamedlemmer velges for to år i år med partall. Blant styrets medlemmer velges av 
representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen.  
De ansatte velger et styremedlem med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 
pkt 1 og 2.  
  
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved 
representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige 
materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.  
 
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, 
forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i ordinært 
representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak. Styret kan bare 
ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i 
representantskapet. 
  
Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan delegere til daglig 
leder å tilsette selskapets øvrige personale.  
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
 
Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne 
selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. 
 
 
§ 12. Styrets møter 
 
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller 
møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, 
inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som godkjennes av styret.  
 
Styret fastsetter daglig leders lønn. 
 
Styret vedtar personalreglement for selskapet. 
 
Styret godkjenner forhandlingsresultat fra lokale lønnsforhandlinger. 
 
 
§ 13. Daglig leder  
 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 
 
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har tale- og 
forslagsrett i styrets møter.  
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§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner  
 
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi 
og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan 
forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til eierne.  
 
 
§ 15.  Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning  
 
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven 
og personopplysningsloven.  
 
Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer. 
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov om 
interkommunale selskaper. 
 

 

§ 16. Økonomiforvaltning  
 
Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper og de til 
enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper. 
 
 
§ 17. Låneopptak og garantistillelse  
 
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak. For øvrig 
gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om interkommunale selskaper og 
tilhørende forskriftsverk. 
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 
Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.  
 
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene/fylkesting. Den 
enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i 
overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2.  
 
 
§ 18. Arbeidsgiveransvar  
 
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.  
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. 
 
 
§ 19. Møtegodtgjørelse m.v. 
 
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av representantskapet. 
Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommuneloven § 41.  
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer. 
 
 
§ 20. Endring av selskapsavtalen  
 
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For eiere som 
er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet. 
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Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd setter 
som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende vedtak om dette.  
 
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene. 
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av Eierne.  
 
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes 
for behandling hos eierne.  
 
 
 § 21. Nye eiere 
 
En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere. 
 
En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil være 
bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet. 
 
I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 50% av det 
årlige eiertilskuddet. 
 
 
§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning  
 
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig vedta at 
vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.  
 
Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt Eierskap etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen ble levert. 
 
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må 
godkjennes av samtlige eiere og av departementet.  
 
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  
 
Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og eventuelle 
forutsetninger/føringer fra departementet. 
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
 
 
§ 23. Ikrafttredelse 
 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske organ. 
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§ 1. Navn 
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt selskap som 
er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Kommuner, fylkeskommuner og 
interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet. 
  
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS". 
 
Selskapet har 44 eiere: 
 
Bamble kommune 
Buskerud fylkeskommune 
Bø kommune 
Drangedal kommune 
Flesberg kommune 
Flå kommune 
Fyresdal kommune 
Gol kommune 
Hemsedal kommune 
Hjartdal kommune 
Hof kommune 
Hol kommune 
Hole kommune 
Holmestrand kommune 
Horten kommune 
 
  

Kongsberg kommune 
Kragerø kommune 
Kviteseid kommune 
Lardal kommune  
Larvik kommune 
Modum kommune 
Nes kommune  
Nissedal kommune 
Nome kommune 
Nore og Uvdal kommune 
Nøtterøy kommune 
Porsgrunn kommune 
Re kommune 
Ringerike kommune 
Rollag kommune 
 

Sande kommune 
Sandefjord kommune 
Sauherad kommune 
Seljord kommune 
Siljan kommune 
Skien kommune 
Svelvik kommune 
Telemark fylkeskommune 
Tinn kommune 
Tjøme kommune 
Tokke kommune 
Tønsberg kommune 
Vinje kommune 
Ål kommune 

§ 2. Rettslig status  
 
Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.  
 
Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.  
 
 
§ 3. Hovedkontor  
 
Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.  
 
 
§ 4. Formål og ansvarsområde  
 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive 
gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for 
eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.  
 
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv. 
 
Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv. 
 
 
§ 5. Eiertilskudd og eierandel  
 
Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Eiertilskuddet er 
beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av representantskapet. For 
eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale selskap, skal det årlige tilskuddet 
fastsettes av representantskapet.   
 
Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelte 
eier.  
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Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til selskapet.  
 

Eier Andel Eier Andel Eier Andel 

Bamble kommune 2,52 Kongsberg kommune 4,00 Sande kommune 1,88 

Buskerud fylkeskommune 4,78 Kragerø kommune 2,12 Sandefjord kommune 7,88 

Bø kommune 1,47 Kviteseid kommune 1,01 Sauherad kommune 1,25 

Drangedal kommune 1,22 Lardal kommune 1,01 Seljord kommune 1,08 

Flesberg kommune 1,04 Larvik kommune 5,92 Siljan kommune 1,00 

Flå kommune 0,84 Modum kommune 2,49 Skien kommune 7,08 

Fyresdal kommune 0,87 Nes kommune 1,13 Svelvik kommune 1,54 

Gol kommune 1,28 Nissedal kommune 0,88 Telemark fylkeskommune 3,43 

Hemsedal kommune 1,01 Nome kommune 1,53 Tinn kommune 1,45 

Hjartdal kommune 0,90 Nore og Uvdal kommune 1,02 Tjøme kommune 1,33 

Hof kommune 1,10 Nøtterøy kommune 3,38 Tokke kommune 0,98 

Hol kommune 1,27 Porsgrunn kommune 5,02 Tønsberg kommune 6,03 

Hole kommune 1,56 Re kommune 1,89 Vinje kommune 1,17 

Holmestrand kommune 2,14 Ringerike kommune 4,32 Ål kommune 1,29 

Horten kommune 4,01 Rollag kommune 0,88   
 
 
Eierandelen justeres ved inn- og utmelding. 
 
 
§ 6. Ansvarsfordeling  
 
Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf Lov om 
interkommunale selskap § 3, første ledd.  
 
 
§ 7. Selskapets organ  
 
Selskapet skal ha følgende tre organer:  
 
- Representantskapet  
- Styret  
- Daglig leder 
 
 
§ 8. Representantskapet  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 
 
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.  
 
Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt selskap 
eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av 
de faste medlemmene. 
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Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller 
flertallsvalg.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.  
 
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier kan foreta 
nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av 
valgperioden.  
 
 
§ 9. Representantskapets møter  
 
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. Med 
tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.  
 
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale selskaper § 8. 
 
Ordinært representantskapsmøte behandler:  
 
1. Valg av protokollkomité med to medlemmer 
2. Årsmelding og regnskap 
3. Budsjett, økonomiplan 
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne 
5. Valg av revisor 
6. Valg til styret 
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år 
 
Representantskapets leder innkaller representantskapet. 
 
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. Det skal 
innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere 
representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.  
 
Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har 
møte- og talerett.  
 
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.  
 
Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver. 
 
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.  
 
 
§ 10. Budsjettbehandlingen 
  
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan. 
 
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag går ut over 
tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes økonomiplan, skal 
representantskapet og Eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til 
endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  
 
De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om interkommunale 
selskap skal gjelde for virksomheten. 
 



  
   

 Vår dato  Vår referanse 5 av 7 

 26.04.2016  FE - 026, TI - 
&01/2016000197 - 12 

IKA KONGSBERG 

Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.  
 
Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45. 
  
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.  
 
 
§ 11. Styret  
 
Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens innstilling. De 
valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer skal 
velges av representantskapet for to år. To medlemmer/ varamedlemmer velges for to år i år med oddetall. Tre 
medlemmer og ett varamedlemmer velges for to år i år med partall. Blant styrets medlemmer velges av 
representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen.  
De ansatte velger et styremedlem med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 
pkt 1 og 2.  
  
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved 
representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige 
materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.  
 
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, 
forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i ordinært 
representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak. Styret kan bare 
ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i 
representantskapet. 
  
Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan delegere til daglig 
leder å tilsette selskapets øvrige personale.  
 
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
 
Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne 
selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. 
 
 
§ 12. Styrets møter 
 
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller 
møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, 
inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som godkjennes av styret.  
 
Styret fastsetter daglig leders lønn. 
 
Styret vedtar personalreglement for selskapet. 
 
Styret godkjenner forhandlingsresultat fra lokale lønnsforhandlinger. 
 
 
§ 13. Daglig leder  
 
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. 
 
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har tale- og 
forslagsrett i styrets møter.  
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§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner  
 
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi 
og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan 
forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til eierne.  
 
 
§ 15.  Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning  
 
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven 
og personopplysningsloven.  
 
Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer. 
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov om 
interkommunale selskaper. 
 

 

§ 16. Økonomiforvaltning  
 
Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper og de til 
enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper. 
 
 
§ 17. Låneopptak og garantistillelse  
 
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak. For øvrig 
gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om interkommunale selskaper og 
tilhørende forskriftsverk. 
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 
Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.  
 
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene/fylkesting. Den 
enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i 
overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2.  
 
 
§ 18. Arbeidsgiveransvar  
 
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.  
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. 
 
 
§ 19. Møtegodtgjørelse m.v. 
 
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av representantskapet. 
Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommuneloven § 41.  
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer. 
 
 
§ 20. Endring av selskapsavtalen  
 
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For eiere som 
er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet. 
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Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd setter 
som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende vedtak om dette.  
 
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene. 
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av Eierne.  
 
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes 
for behandling hos eierne.  
 
 
 § 21. Nye eiere 
 
En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere. 
 
En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil være 
bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet. 
 
I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 50% av det 
årlige eiertilskuddet. 
 
 
§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning  
 
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig vedta at 
vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.  
 
Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt Eierskap etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen ble levert. 
 
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må 
godkjennes av samtlige eiere og av departementet.  
 
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper § 30.  
 
Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og eventuelle 
forutsetninger/føringer fra departementet. 
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
 
 
§ 23. Ikrafttredelse 
 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske organ. 

 



       

 

Eier 2016 tilskudd andel garantisum 2017 tilskudd andel garantisum 2018 tilskudd andel garantisum

Andebu kommune 364018 1,47 1514669 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Bamble kommune 671111 2,71 2792471 670275 2,52 2520543 670275 2,52 4284923

Buskerud fylkeskommune 1194046 4,82 4968386 1270126 4,78 4776257 1270126 4,78 8119636

Bø kommune 374308 1,51 1557484 391604 1,47 1472610 391604 1,47 2503437

Drangedal kommune 324243 1,31 1349164 325383 1,22 1223591 325383 1,22 2080104

Flesberg kommune 271748 1,10 1130734 276956 1,04 1041483 276956 1,04 1770521

Flå kommune 219119 0,89 911747 222194 0,84 835551 222194 0,84 1420437

Fyresdal kommune 232276 0,94 966494 230585 0,87 867106 230585 0,87 1474080

Gol kommune 337028 1,36 1402364 340279 1,28 1279604 340279 1,28 2175327

Hemsedal kommune 255723 1,03 1064056 267621 1,01 1006380 267621 1,01 1710845

Hjartdal kommune 239193 0,97 995273 240358 0,90 903857 240358 0,90 1536557

Hof kommune 288954 1,17 1202329 292593 1,10 1100285 292593 1,10 1870484

Hol kommune 334499 1,35 1391838 337549 1,27 1269339 337549 1,27 2157877

Hole kommune 388140 1,57 1615038 414048 1,56 1557011 414048 1,56 2646918

Holmestrand kommune 547535 2,21 2278273 568526 2,14 2137921 568526 2,14 3634466

Horten kommune 1018767 4,12 4239055 1066691 4,01 4011250 1066691 4,01 6819125

Kongsberg kommune 991744 4,01 4126613 1063195 4,00 3998103 1063195 4,00 6796775

Kragerø kommune 564720 2,28 2349781 564453 2,12 2122602 564453 2,12 3608424

Kviteseid kommune 270568 1,09 1125823 268498 1,01 1009675 268498 1,01 1716447

Lardal kommune 266520 1,08 1108980 269374 1,01 1012969 269374 1,01 1722048

Larvik kommune 1528561 6,18 6360292 1575557 5,92 5924819 1575557 5,92 10072192

Modum kommune 657297 2,66 2734991 661338 2,49 2486934 661338 2,49 4227787

Nes kommune 301099 1,22 1252862 301321 1,13 1133107 301321 1,13 1926282

Nissedal kommune 232445 0,94 967197 234629 0,88 882313 234629 0,88 1499933

Nome kommune 405852 1,64 1688736 406196 1,53 1527483 406196 1,53 2596721

Nore og Uvdal kommune 269555 1,09 1121610 271868 1,02 1022347 271868 1,02 1737990

Nøtterøy kommune 870292 3,52 3621257 899278 3,38 3381701 899278 3,38 5748891

Porsgrunn kommune 1327407 5,36 5523296 1335032 5,02 5020335 1335032 5,02 8534569

Re kommune 479735 1,94 1996161 501466 1,89 1885742 501466 1,89 3205761

Ringerike kommune 1115625 4,51 4642078 1147950 4,32 4316822 1147950 4,32 7338597

Rollag kommune 232445 0,94 967197 233315 0,88 877371 233315 0,88 1491531

Sande kommune 466240 1,88 1940008 499309 1,88 1877631 499309 1,88 3191973

Sandefjord kommune 0 0,00 0 2096400 7,88 7883429 2096400 7,88 13401829

Sauherad kommune 330282 1,33 1374292 332191 1,25 1249190 332191 1,25 2123622

Seljord kommune 285412 1,15 1187590 286797 1,08 1078488 286797 1,08 1833429

Siljan kommune 266857 1,08 1110381 264690 1,00 995354 264690 1,00 1692102

Skien kommune 1873636 7,57 7796137 1882141 7,08 7077716 1882141 7,08 12032116

Stokke kommune 576075 2,33 2397028 0 0,00 0 0 0,00 0

Svelvik kommune 404334 1,63 1682419 408555 1,54 1536354 408555 1,54 2611802

Telemark fylkeskommune 893790 3,61 3719029 912480 3,43 3431343 912480 3,43 5833283

Tinn kommune 388309 1,57 1615741 386178 1,45 1452207 386178 1,45 2468752

Tjøme kommune 343607 1,39 1429737 353523 1,33 1329408 353523 1,33 2259994

Tokke kommune 263145 1,06 1094939 261690 0,98 984076 261690 0,98 1672928

Tønsberg kommune 1434133 5,79 5967379 1603920 6,03 6031477 1603920 6,03 10253511

Vinje kommune 308184 1,24 1282344 311600 1,17 1171759 311600 1,17 1991990

Ål kommune 343270 1,38 1421400 344761 1,29 1290000 344761 1,29 2193000

24751847 100,00 103000000 26592490 100 99993541 26592490 100 170000000



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3130-3  Arkiv: A06  

 

Sak: 17/16 

 

Uttalelse fra Ringerike kommune til søknad fra Ringerike Montessori A/S  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune mener private skoler med en alternativ pedagogikk beriker det totale 

opplæringstilbudet, og ser positivt på oppstart av en montessoriskole på Ask. 

 

Uttalelsen redigeres tilsvarende Frantzens forslag til vedtak. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ole Richard Mælingen (V) erklærte seg inhabil og forlot møtet. Hovedutvalget  ga 

enstemmig aksept for dette. 

 

Jan Frantzen (H) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune mener private skoler med en alternativ pedagogikk beriker det totale 

opplæringstilbudet, og ser positivt på oppstart av en montessoriskole på Ask.» 

 

Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra rådmannen og Frantzen, ble Frantzens 

forslag vedtatt mot 3 stemmer (Ap).  

Dette som hovedutvalgets (HOK) innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3130-1   Arkiv:   

Uttalelse fra Ringerike kommune til søknad fra Ringerike 

Montessori A/S  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune avgir uttalelse knyttet til Ringerike Montessori A/S søknad om oppstart 

av montessoriskole på Ask. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning 

Ringerike kommunestyre har fattet i sak 66/14 vedtak om at Stranden skole skulle legges 

ned etter avslutningen av skoleåret 2013/2014. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 94/15 at skoleanlegget på Ask skulle selges til Stranden skole 

Eiendom A/S.   

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Montessori A/S søkte 1. februar 2016 Utdanningsdirektoratet om oppstart av 

montessoriskole for elever på 1. – 7. trinn. Selskapets formål er å eie og drive 

montessoribarnehage og -skole på Ask i Ringerike.   

 

Søknaden ble avslått på grunn av formelle mangler ved søknaden. Avslaget ble påklaget, og 

direktoratet har besluttet å foreta en fullstendig saksbehandling av søknaden og 

Ringerike kommune er anmodet om å avgi en uttalelse.  

Uttalefristen er 3 måneder fra 13.05.16. 

 

 Utkast til uttalelse følger vedlagt. 

 

Private grunnskoler i Ringerike 

I lokalene til nedlagte Vegård skole, starter Steinsfjorden skole S/A Montessoriskole fra 

kommende skoleår. I Åsbygda ligger Ringerike Steinerskole. 

Disse to skolene tar inn elever fra både Ringerike kommune og nabokommunene, og 

vurderes for tiden å dekke behovet for skoler med alternativ pedagogikk i regionen. 

En eventuell etablering av en ny montesorriskole på Ask vil ha små konsekvenser for den 

kommunale skolestrukturen i Ringerike. Men en ny montessoriskole kan virke uheldig for 

Steinsfjorden skole S/A (montessoriskole) som er under etablering i Åsa. 

 



Økonomi 

Kommunen mottar et statlig rammetilskudd som blant annet skal dekke grunnskoledrift. Ved 

beregning av rammetilskuddet, blir det foretatt et fratrekk for hver elev som får opplæring 

ved private grunnskoler. Ringerike kommune må uavhengig av skolens eierskap dekke 

eventuelle kostnader til skoleskyss og spesialunderving. 

Ringerike kommunes kostnader til grunnskoledrift pr. elev er litt lavere enn det kommunen 

trekkes for i rammetilskudd for hver elev ved private grunnskoler. 

Oppstart av Ringerike Montessori A/S vil bare påvirke økonomien i liten grad. 

 

Andre skolefaglige hensyn 

Ringerike kommune forutsetter at Ringerike Montessori A/S ved en eventuell godkjenning 

av søknaden fra Utdanningsdirektoratet bemanner og drifter skolen i tråd med innsendt 

søknad og friskoleloven. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener et begrenset antall private skoler i en kommune på Ringerikes størrelse 

utgjør et berikende supplement til den offentlige grunnskolen. 

De to private grunnskolene, Ringerike Steinerskole og Steinsfjorden skole S/A vurderes å 

dekke dette behovet. Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å si nei til at Ringerike 

Montessori A/S får etablere montessoriskole på Ask. 

 

Vedlegg 

Søknad fra Ringerike Montessori A/S med vedlegg. 

Utkast til uttalelse fra Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 

 rådmann 

saksbehandler: Geir Svingheim 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



Fra: Utdanningsdirektoratet [post@udir.no] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: fmbupost@fylkesmannen.no [fmbupost@fylkesmannen.no]; 

bernt.gran@gmail.com [bernt.gran@gmail.com] 
Sendt: 13.05.2016 11:01:50 
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Anmodning om uttalelse - Ringerike Montessori AS - Org.nr. 
916231539 - søknad etter friskoleloven 

Ringerike Montessori AS søker om godkjenning etter friskoleloven. 

Utdanningsdirektoratet gjør for ordens skyld oppmerksom på at skolens søknad i første 

omgang ble avslått på grunn av formelle mangler. Skolen har imidlertid påklaget 
vedtaket, og har i den forbindelse dokumentert at manglene skyldtes at feil 

dokumentasjon var vedlagt den opprinnelige søknaden. Direktoratet har etter dette 
besluttet å foreta en fullstendig saksbehandling i forbindelse med skolens klage, og vil 

behandle søknaden på lik linje med andre søknader. Dette innebærer bl.a. at skolens 

vertskommune gis anledning til å uttalelse seg i saken. 

Det fremgår av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune. Skolen ønsker å drive 

sin virksomhet på grunnlag av friskoleloven § 2-1 annet ledd bokstav b. anerkjent 

pedagogisk retning. 

Kopi av søknaden er vedlagt. 

Det søkes om: 



Trinn 
Søkt elevtall 

80 

Trinn 1 ✓ 

Trinn 2 ✓ 

Trinn 3 ✓ 

Trinn 4 ✓ 

Trinn 5 ✓ 

Trinn 6 ✓ 

Trinn 7 ✓ 

Trinn 8   

Trinn 9   

Trinn 10   

 

Rett til uttalelse 

Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter 
vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere 

beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (2006-
2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan 

godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det 

blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige 
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved 

vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den 
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra 

vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad 
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets 

skjønnsmessige vurdering. 

Uttalelsen 
Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er 

positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at 
det ikke foreligger konkrete innsigelser. 

Dersom vertskommunen mener at en etablering eller en utvidelse av tilbudet vil få 

negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha 
betydning i hvor stor grad, og hvor godt, de negative konsekvensene er sannsynliggjort. 

Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på prinsipielt grunnlag er 

negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at hensynet til saksbehandlingsprosessen 
tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at det 

tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen. 
Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer relevant en innsigelse fra 

vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for 
utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant annet kunne vektlegges: 

Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser  

I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering 
av en friskole vil ha, for eksempel ved at etableringen vil legge vesentlige bindinger på 

skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta (om)prioriteringer mellom 
ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt investeringer i nye 

skoleprosjekter, kan dette også være av betydning. 



Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen 
offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at 

reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering 

av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av 
sviktende elevgrunnlag. 

Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller 

nylig har vært på ROBEK-lista. 

Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta 

som en konsekvens av etableringen av en eller flere friskoler vil vektlegges. 

Skolefaglige hensyn  
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større 

enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, 
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende 

vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen. 

Frist for uttalelse  
Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne 

henvendelsen besvares senest innen 3 måneder. 

  

Vennlig hilsen 

  

Marianne Elisabeth Lystad  

  

Kopi sendt til: 

Ringerike Montessori AS 
Fylkesmannen i Buskerud  

  

Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 

Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Telefon: 

+47 23 30 12 00 

Telefaks: 

+47 23 30 12 99  

Epost: 

post@udir.no 

Internett: 

www.utdanningsdirektoratet.no 

Org.nr.: 

NO 970 018 131  

Bankgiro: 

7694 05 10879 

IBAN: 

NO8876940510879 

BIC/SWIFT 

DNBANOKK  

 



Søknad om: Ny grunnskole etter 
friskoleloven 

Generelt om skolen 

Geografisk plassering 

Oppgi hvor skolen skal etableres. 

Fylke: Buskerud 
Kommune: Ringerike (0605)  

 

Organisasjonsform 

Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet. 

Skolens navn tilsvarer navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen. 

Navn på rettssubjektet: Ringerike Montessori AS 

Organisasjonsnummer: 916231539 
Organisasjonsform: AS  

 

Registerutskrift fra Enhetsregisteret 

Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende 

register. Registreringen må vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder, 
revisor mv. Nøkkelopplysninger fra Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig. 

Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir 
tilsvarende notoritet. 

Vedlegg 

1. Firmaattest_Ringerike_Montessori_as.pdf (lastet opp: 19.01.2016 20:52:21) 

 

Innskuddskapital 

Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum 100 000 
kr. Skolens organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen. 
Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne sammenheng.  

Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra 
søknaden er levert til den er ferdig behandlet. 

Vedlegg 



1. SB1 Næringsliv_20151109_125231.pdf (lastet opp: 19.01.2016 20:52:55) 

 

Lov 

friskoleloven  

 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon 

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i 
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Aklangveien 2 

Postnummer: 3519 

Poststed: HØNEFOSS  

Telefonnummer: 93005933 

E-post: bernt.gran@gmail.com 
Nettside:  

 

Skoleanlegg 

Skoleanlegg 

Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen, 

bydel osv.). Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er 
godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart. 

 

Styret og vedtekter 

Krav til styrings- og rådsorgan 

Friskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har 

lest, og forstått at: 

 

styret er skolens øverste organ 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  



 

styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og 

forskrifter 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

styret er oppnevnt i samsvar både med friskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven 

eller stiftelsesloven) 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med friskolelovens regler og skolens 

rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven) 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Vedtekter 

Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende: 

Oppgaver som er tillagt styret etter friskoleloven §§ 5-1 og 5-2 kan ikke fordeles til andre. 

Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til friskoleloven 
kap. 4 og 5.  

Ved nedleggelse av en friskole er det klare føringer i regelverket på hvordan gjenstående midler 
kan benyttes. I henhold til økonomiforskriften § 6 andre ledd skal for mye utbetalt statstilskudd 
tilbakebetales til Utdanningsdirektoratet. Det vises videre til økonomiforskriften § 11 andre ledd om 

tilbakeføring av fondsmidler ved nedleggelse av skoledriften. 

Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter. 

Vedlegg 

1. VEDTEKTER.pdf (lastet opp: 19.01.2016 20:55:28) 

 

Utdanningens innhold 

Skolens grunnlag 



Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. 

 b. anerkjent pedagogisk retning  

For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en 

helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et 
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner. 

Det stilles krav om at minst 50 % av skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i 
den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:  

Montessori-pedagogikk  

 

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for 
funksjonshemmede 

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 

den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: 

 

Skolens læreplan 

 Skolen skal følge alternativ godkjent læreplan  

Skriv inn navn på læreplanen og dato den er godkjent av Utdanningsdirektoratet. 

Læreplan for montessoriskolen.  

 

Skolens undervisningsspråk 

Språk:  
✓ Norsk 

☐ Samisk 

☐  

 

Vurderingsform 

 Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til friskoleloven 

 

Elevtall – Grunnskole 

Elevtall grunnskole 



Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. 

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide 

med. 

Fra skoleår: Høsten 2017 

Trinn 

Søkt 

elevtall 

80 

Trinn 1 ✓  

Trinn 2 ✓  

Trinn 3 ✓  

Trinn 4 ✓  

Trinn 5 ✓  

Trinn 6 ✓  

Trinn 7 ✓  

Trinn 8 

 

Trinn 9 

 

Trinn 10 

 

 

Redegjørelse for elevtall 

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og 
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

For skoler som søker om å gi opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ber vi om en 
redegjørelse for arbeidslivets behov og muligheten for at opplæringen kan sluttføres i praksis. 



Vedlegg 

1. Demografi.pdf (lastet opp: 01.02.2016 01:27:45) 

 

Elevene 

Elevenes rettigheter 

Elevene har særlige rettigheter etter friskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge 
reglene om: 

 

tilpasset opplæring og tidlig innsats 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

spesialundervisning 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

organisering i klasser og basisgrupper 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

særskilt språkopplæring 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

rådgivning 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Inntaksreglement 



Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn 
skolens godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak og se 
friskoleloven § 3-1. 

Vedlegg 

1. Inntaksreglement for barneskoletrinnet ved Ringerike Montessori.pdf (lastet opp: 
19.01.2016 21:07:48) 

 

Ordensreglement 

Skolens ordensreglement og eventuelle andre dokumenter som beskriver elevenes rettigheter og 

plikter. 

  

Vedlegg 

1. ORDENSREGLER FOR RINGERIKE MONTESSORISKOLE.pdf (lastet opp: 19.01.2016 
21:08:33) 

 

Skolens personale 

Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse 

 

Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Kompetansekrav til undervisningspersonalet 

 

Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av friskoleloven med tilhørende forskrift. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 



Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår 

 

Skolen skal følge reglene i friskoleloven om politiattest ved tilsetting. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det 

som gis i den offentlige skolen. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Økonomi og annen virksomhet 

Budsjett 

Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha 
oppstartsåret, første hele driftsår og ved fullt utbygd skole, dvs. et helt skoleår for det totale 
elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og budsjettmal. 

Vedlegg 

1. Budsjett Skolesøknad_Horisontal.pdf (lastet opp: 01.02.2016 01:20:42) 

 

Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet. 

☐ Kontrollpunktet er ikke bekreftet  

 

Annen virksomhet 

Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for 
annen virksomhet og eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles 
på de forskjellige budsjettene. Se veileder. 

 

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt 

om dette under "Annet". 

 

Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO 

Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas. 



 

Annet 

Dispensasjoner 

 Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. 

 

Tilleggsopplysninger 

Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. 

 









VEDTEKTER		
FOR	

RINGERIKE	MONTESSORI	AS	

Vedtatt	ved	stiftelsen	den	25.	oktober	2015	

	
	

§	1	 Selskapets	navn	er	Ringerike	Montessori	AS.	

	

§	2	 Selskapet	skal	ha	sitt	forretningskontor	i	Ringerike	kommune.	

	

§	3	 Selskapets	formål	er	å	eie	og	drive	montessoribarnehage	og	-skole	på	Stranden	skole	i	
Ringerike,	samt	det	som	naturlig	står	i	forbindelse	med	dette.	Formålet	er	ikke	å	gi	
kapitalavkastning	til	aksjonærene.	Eventuelt	overskudd	skal	godskrives	egenkapitalen	i	
selskapet.	Barnehage	og	skole	skal	drives	i	samsvar	med	de	til	enhver	tid	gjeldende	lover	
og	forskrifter	for	barnehage-	og	skolevirksomhet.		

	

§	4	 Selskapets	aksjekapital	er	NOK	30.000	fordelt	på	30	aksjer	hver	pålydende	NOK	1000.	

	

§	5	 For	øvrig	henvises	til	den	til	enhver	tid	gjeldende	aksjelovgivning.	

	



Elevgrunnlag	Ringerike	montessoriskole		

Ringerike	kommune	ligger	i	pressområdet	rundt	Oslo	og	opplever	befolkningsvekst.	
Kommunen	hadde	29.712	innbyggere	i	2015,	noe	som	er	en	økning	på	766	siden	2011.	

Utbygging	av	Ringeriksbanen	og	ny	E16	ligger	i	Nasjonal	Transportplan	med	varslet	
byggestart	i	2019.	Den	valgte	traseen	ligger	kun	få	kilometer	fra	Ringerike	
montessoriskole,	og	det	er	grunn	til	å	tro	at	byggingen	av	denne	vil	bidra	til	sterk	
befolkningsvekst	i	området.		Ask/Tyristrand	er	i	gjeldende	kommuneplan	valgt	som	
prioritert	fortettingsområde,	og	vil	sannsynligvis	oppleve	befolkningsvekst	også	
uavhengig	av	samferdselsutbygging.		

Prognoser	som	kommunen	tidligere	har	presentert	viser	vekst	i	elevtallet	innenfor	
gjeldende	Stranden	skolekrets;	med	vedtak	av	nye	samferdselsplaner	og	et	attraktivt	
barnehage	og	skoletilbud,	er	det	grunn	til	å	tro	at	dette	vil	øke.	

Det	er	1115	barn	i	grunnskolen	i	Ringerike	kommune	i	2015.	I	tillegg	ligger	deler	av	de	
folkerike	kommunene	Hole	(ca.	6700	innbyggere),	Jevnaker	(ca.	6000	innbyggere)	og	
Modum	(ca.	7000	innbyggere)	innenfor	30	minutters	reisetid	fra	Stranden	skole.	Til	
sammen	gir	dette	omkring	19.700		innbyggere	som	per	i	dag	ikke	har	montessoritilbud.			

Beregning	av	elevtall	

Det	er	vanskelig	å	anslå	nøyaktig	hvor	mange	elever	som	vil	være	interessert	i	
skoleplass,	men	med	utgangspunkt	i	sentral	plassering	i	et	område	med	stor	befolkning,	
antar	vi	at	det	vil	være	god	etterspørsel.	I	tillegg	kommer	den	lokale	etterspørselen	
innenfor	skolekretsen.		

I	anslagene	for	elevtall	har	vi	tatt	utgangspunkt	i	fødselstall	for	skolekretsen.	Siden	
Stranden	skole	ble	hastenedlagt,	og	det	vil	gå	to	år	fra	nedleggelse	til	ny	montessoriskole	
kan	være	operativ,	er	det	grunn	til	å	tro	at	elever	som	allerede	er	etablert	på	andre	
skoler	føler	tilhørighet	der	i	liten	grad	vil	søke	seg	tilbake.	Vi	har	derfor	antatt	et	lavt	
estimat	for	elevtall	for	høyere	klassetrinn.	Vi	vil	opprette	en	SFO-ordning	på	skolen	i	
2016	og	håper	det	vil	skape	tilhørighet	som	gjør	at	elevene	som	allerede	går	på	andre	
skoler,	vil	velge	Montessori-skolen	som	vil	være	deres	nærskole.		

Det	er	14	barn	født	i	skolekretsen	i	2011	som	begynner	på	skolen	i	2017.	Det	vil	være	
helt	avgjørende	for	å	lykkes	med	skolen	at	dette	kullet	får	tilbud	om	å	søke	seg	til	den	
nye	montessoriskolen.	Basert	på	erfaring	fra	andre	steder,	er	det	grunn	til	å	tro	at	elever	
utenfor	skolekretsen	vil	velge	skolen	fordi	de	ønsker	montessoripedagogikken	eller	
fordi	de	av	ulike	årsaker	ønsker	et	alternativ	til	det	offentlige	tilbudet.	Flere	
omkringliggende	grendeskoler	er	nedlagt,	og	ny	storskole	i	Hønefoss	er	ikke	bygget,	så	
det	er	grunn	til	å	tro	at	elever	i	disse	kretsene	også	vil	finne	en	montessoriskole	på	Ask	
attraktivt.	Med	utgangspunkt	i	dette	har	vi	lagt	på	to	elever	per	år	for	de	laveste	
klassetrinnene	og	trukket	fra	to	elever	per	år	for	de	høyere.	Dette	er	etter	vårt	syn	et	
konservativt	anslag.	

	



	
Anslag	elevtall	Ringerike	montessoriskole:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SSBs	befolkningsfremskrivninger	viser	at	antallet	seksåringer	i	Ringerike	vil	øke	jevnt	
frem	mot	2030,	bortsett	fra	en	nedgang	i	2019	og	2020.	

	

Skoleår	 1.trinn	 2.trinn	 3.trinn	 4.trinn	 5.trinn	 6.trinn	 7.trinn	 Totalt	

2017/2018	 16	 6	 11	 3	 5	 5	 0	 46	

2018/2019	 10	 16	 6	 11	 3	 5	 5	 56	
2019/2020	 9	 10	 16	 6	 11	 3	 5	 60	

	
Skolekrets	

	Fødselsår	 Stranden	 Tyristrand	
2008	 3	 27	
2009	 11	 28	
2010	 6	 32	
2011	 14	 20	
2012	 7	 30	
2013	 8	 21	
2014	 10	 11	
2015	 4	 15	



Inntaksreglement	for	barneskoletrinnet	ved	Ringerike	Montessori	
 

§ 1 Generelt 

Skolen ved Ringerike Montessori skal ha hele landet som inntaksområde, og er åpen 
for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole. Inntak av elever til 
Ringerike Montessori skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i 
privatskoleloven og det av styrets fastsatte inntaksreglement.  

§ 2 Elevinntak  

Skolen skal ta inn elever i forhold til skolens kapasitet. Ved kapasitetsproblemer vil 
skolen prioritere inntak av elever i denne rekkefølge:  

1. Elever som tidligere har vært elev ved en montessoriskole eller gått i 
montessoribarnehage.  

2. Elever som har søsken ved Ringerike Montessori.  
3. Geografisk tilhørighet:  

1. I nærmiljøet  
2. I Ringerike kommune  
3. Utenfor Ringerike kommune 

4. Ved ellers like forhold skal det være loddtrekning om plassene.  

Styret kan avvise søknader som er innkommet etter søknadsfristen. Unntaket er 
elever som kommer fra en skole i en annen kommune, eller kan starte innenfor de 
ordinære rammene som skolen har det aktuelle året.  

Foresatte må gi skriftlig tillatelse til å innhente opplysninger om den elev det søkes 
plass for fra barnehage – eventuelt skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste.  

§ 3 Kunngjøring om inntak av elever  

Kunngjøring om inntak av elever gjøres hvert år i september måned for å sikre at 
informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten. Kunngjøringen skal gi 
nødvendige opplysninger om søknadsfrister og en kort beskrivelse av de kriteriene 
som er omtalt i punkt 2. i inntaksreglementet. Søknadsfrist skal hvert år være 1. 
oktober eller, dersom dette er en helligdag, den påfølgende hverdag.  

§ 4 Behandling av søknader og meddelelse om inntak  

Skolens daglige leder avgjør i samsvar med reglementet hvilke elever som skal tas 
inn i skolen. Søknadene behandles og vedtak blir gjort i henhold til kapittel 5 og 6 i 
forvaltningsloven. Det skal utarbeides skriftlig innstilling om elevinntak. Endelig inntak 
på basis av denne innstillingen. Meddelelse om inntak skal finne sted innen seks 
uker etter søknadsfristens utløp.  



Alle søkere skal ha skriftlig svar på sine søknader. Melding om inntak av elever skal 
også sendes til eleven sin heimkommune.  

Skolens vedtak om inntak kan påklages, jf. § 3-1 i privatskoleloven. En klage sendes 
til skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Buskerud.  

§ 5 Prioritert venteliste  

Det skal hvert år legges frem en prioritert venteliste som skal benyttes ved elevinntak 
dersom det skulle bli ledige skoleplasser. Listen blir prioritert etter rekkefølgen i § 2.  

§ 6 Endring av inntaksreglement  

Dette inntaksreglement kan endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende 
regler i privatskoleloven og skolens vedtekter.  



ORDENSREGLER FOR RINGERIKE 
MONTESSORISKOLE 

 
 
Formål: 
 
Ringerike Montessoriskole skal være en trivelig og trygg arbeidsplass for 
elever og ansatte. For å oppnå dette, vil det legges vekt på høflighet, 
vennlighet, toleranse og omsorg for hverandre. Alle må kunne komme til 
skolen uten å være redd for å bli ertet, mobbet eller plaget på annen måte. 
 
Reglementet gjelder i skoletiden på skolen, men også utenfor skolens område, 
for eksempel ved utflukter og ekskursjoner. 
 
Ordensregler som vi skal følge: 
 
1. Alle har rett og plikt til å møte på skolen og delta i den planlagte 

undervisningen hver dag, med mindre det foreligger gyldig grunn til 
fravær (sykdom eller innvilget permisjon). 

2. Alle møter til rett tid, og alle har med seg det som trengs for skoledagen. 
3. Alle bidrar til å holde arbeidsro og orden i timene, og å vise respekt for 

undervisningen. 
4. Alle skal bidra til å holde ro og orden på skolens områder. Dette gjelder 

også på vei til og fra skolen. 
5. Elevene kan bare forlate skolens område i skoletiden etter avtale med 

lærer. 
6. Alle elever skal ut i friminuttene. 
7. Elever må vise respekt overfor medelever, lærere, øvrige ansatte og 

foresatte, og opptre hensynsfullt og hjelpsomt. Ingen må erte, sparke, 
dytte, slå eller gjøre noe som er vondt eller farlig for andre. 

8. Snøballkasting er bare tillatt på et fast avgrenset område. Det er ikke lov 
å bruke sykkel på skoleplassen. 

9. Elever skal unngå farlig eller voldsom lek. Det er skolens personale som 
til enhver tid avgjør hvilke leker som er tillatt. 

10. Vi skal behandle skolens undervisningsmateriell, inventar, 
skolebygningen og gjenstander på utearealer med varsomhet. Hærverk 
og ødeleggelse er ikke tillatt. Etter hver time skal du rydde på plass 
materiell du har brukt. Leker ryddes inn. 

11. Vi skal behandle medelevers eiendom med forsiktighet. 



12. Vi skal ha klær som er tilpasset værtype og aktivitetene på skolen, og 
som ikke er til hindring for undervisningen. 

13. Mobiltelefoner og elektroniske spill skal være avslått og i sekken dersom 
ikke annet avtales med læreren. Det samme gjelder for utstyr for 
fotografering eller filming.  

14. Den som gjør skade på noe må si ifra til en voksen. 
15. Elever kan bare ha med godteri og/eller brus på skolen ved spesielle 

anledninger og etter avtale med lærer. 
16. Det er ikke tillatt å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler på 

skoleområdet eller ved arrangementer som skolen står for. 
17. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens 

område. 
18. Det er ikke tillatt å bruke skolens tilgang til internett til å laste ned, lese 

eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes 
som krenkende eller som er i strid med norsk lov. 

19. Fusk eller forsøk på fusk under prøver og innleveringer er forbudt. 
 
Brudd på ordensreglementet vil resultere i adekvate reaksjoner mot eleven. 
Virkemiddelet skal stå i forhold til bruddets karakter med sikte på å skape et 
trygt og forutsigbart skolemiljø. 
 
Ved regelbrudd skjer dette: 
 

1. Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer. 
2. Etter gjentatte brudd, må eleven ringe hjem for å fortelle foresatte om 

hendelsen. 
3. Fortsetter eleven å bryte reglene, overlates saken til rektor. 
4. Elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglene, kan vises bort fra 

undervisningen for inntil to timer. Foresatte får da beskjed. 
5. Skolen skal også vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for 

eksempel hjelpetiltak og/eller individuell skriftlig avtale, eller kontakt med 
ulike hjelpeinstanser. 

 
Fremgangsmåte ved vedtak om tiltak og sanksjoner: 
 
Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det 
besluttes sanksjoner eller treffes vedtak som nevnt under skolereglementet. 
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å beslutte sanksjoner skal vedtak 
fattes etter forvaltningslovens (fvl.) § 2 (enkeltvedtak). Elevens foresatte skal 
ha rett til å uttale seg før vedtak fattes. 



 
Vedtaket kan påklages av foresatte etter fvt. § 28. Fristen for å klage er tre 
uker fra det tidspunkt foresatte har mottatt enkeltvedtaket. Dersom skolen ikke 
finner å kunne omgjøre vedtaket, eller gi klageren medhold, vil klagen bli sendt 
til Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen er endelig klageinstans. 
 
Erstatning: 
 

1. Eleven kan pålegges oppgaver for å rette opp skade de har påført 
skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv og lignende). 

2. Elever kan bli ilagt erstatningsplikt for ødelagt utstyr jfr. Lov om 
skadeerstatning § 1-2. 

 
Meldinger: 
 
Ta med melding når: 

1. Du har vært syk. 
2. Du ikke har gjort leksen. 
3. Du ber deg fri fra kroppsøvning.	

 
 

Permisjon:  
 
Ved permisjon må det sendes skriftlig søknad til kontaktlærer for fravær inntil 
to dager og skriftlig søknad til rektor for fravær inntil to uker. Skolen kan ikke 
innvilge permisjon mer enn i 14 dager (ti sammenhengende skoledager).  
 
 
Ikrafttredelse:  
 
Ordensreglementet endres ved behov og skal være offentliggjort i en 
tilhver tid oppdatert versjon på skolens hjemmeside. Reglementet skal 
også utdeles til foreldre og nye elever, samt gåes igjennom med klassene 
ved årets begynnelse.  
 
Reglementet skal til hver tid være i samsvar med Privatskoleloven § 3-9, 
jfr. § 3-10. For øvrig henvises det til rundskriv vedrørende 
ordensreglement, Udir-8-2014. 



Budsjett Ringerike Montessori Note Høst 
oppstartsår 1.  budsjettår Fullt utbygd 

skole
Inntekter
Statstilskudd 1 2 844 525 6 202 238            8 000 625            
Skolepenger 2 115 000               280 000                            400 000 

Sum inntekter 2 959 525           6 482 238            8 400 625            

Lønnskostnader 3
Lønn rektor 300 000              600 000               600 000               
Lønn vikarer 50 000                100 000               150 000               
Lønn  lærere 733 650              1 956 400            2 934 600            
Lønn assistent 75 000                200 000               400 000               
Renhold 40 000                100 000               150 000               
Pensjonskostnader 120 500              307 466               440 398               
Arbeidsgiveravgift 163 370              416 852               597 079               

Sum lønnskostnader 1 482 520           3 680 718            5 272 077            

Avskrivinger 4
Avskriving 229 500              193 650               168 555               

Sum avskrivninger 229 500              193 650               168 555               

Kostnader lokaler 5
Leie av skolebygg 175 000              350 000               350 000               
Leie andre lokaler 10 000                20 000                 30 000                 
Renovasjon, vann og avløp og lignende 25 000                50 000                 50 000                 
Lys, varme 75 000                150 000               150 000               
Sum kostnader lokaler 285 000              570 000               580 000               

Verktøy, inventar m.m. 6
Kjøp inventar 350 000              50 000                 50 000                 
Andre driftskostnader 50 000                50 000                 50 000                 

Sum verktøy, inventar m.m. 400 000              100 000               100 000               

Reparasjon og vedlikehold 7
Reparasjon og vedlikehold 10 000                50 000                 75 000                 



Sum reparasjon og vedlikehold 10 000                50 000                 75 000                 

Fremmed tjeneste
Honorar revisjon 15 000                15 000                 15 000                 
Honorar regnskap 40 000                50 000                 50 000                 

Sum fremmed tjeneste 55 000                65 000                 65 000                 

Undervisningsmateriell 8
Skolebøker 150 000              50 000                 50 000                 
Annet undervisningsmateriell 200 000              55 000                 55 000                 
Sum undervisningsmateriell 350 000              105 000               105 000               

Kontorkostnad, trykksak og lignende 9
Kontorrekvisita 20 000                20 000                 20 000                 
Data/EDB-kostnad 65 000                10 000                 10 000                 
Aviser, tidsskrifter, bøker 7 000                  7 000                   7 000                   
Møte, kurs, oppdatering o.l. 25 000                75 000                 75 000                 
Annen kontorkostnad 25 000                25 000                 25 000                 

Sum kontorkostnad, trykksak o.l. 142 000              137 000               137 000               

Kostnad telefon, porto og lignende
Telefon 5 000                  10 000                 10 000                 
Porto 5 000                  10 000                 10 000                 
Telefongodtgjørelse ansatte 2 000                  2 000                   3 000                   
Sum telefon, porto o.l. 12 000                22 000                 23 000                 

Kostnad transportmidler
Bassengtransport - transport annen gymaktivitet. 10 000                20 000                 30 000                 
Ekskursjoner 25 000                40 000                 50 000                 
Sum kostnad transportmidler 35 000                60 000                 80 000                 

Kostnader markedsføring
Markedsføringskostnad inkl nettsider 30 000                30 000                 30 000                 

Sum markedsføringskostnader 30 000                30 000                 30 000                 

Kostnader forsikringspremie 12

Elevforsiikring 10 000                20 000                 30 000                 



Inventar, data etc 20 000                20 000                 20 000                 

Sum forsikringspremie 30 000                40 000                 50 000                 

Andre kostnader
Kontigenter 10 000                10 000                 10 000                 
Kurs -                      100 000               100 000               
Velferd ansatte 5 000                  10 000                 15 000                 

Sum andre kostnader 15 000                120 000               125 000               
Styrehonorar 10 000                10 000                 10 000                 
Sum driftskostnader 3 076 020           5 173 368            6 810 632            

Driftsresultat (116 495)             1 308 870            1 589 993            

Renteinntekter -                      -                       -                       
Rentekostnader 40 000                40 000                 40 000                 
Sum netto finansinntekter/-kostnader (40 000)               (40 000)                (40 000)                

RESULTAT (156 495)             1 268 870            1 549 993            



Note 1 - Beregning av statstilskuddet
Beregningene er gjort ut fra "Tilskuddssatser for frittstående grunnskoler - 2016" fra U-dir. Satsene er ikke forsøkt indeksregulert for fremtidige år. 
Antall elever er beregnet ut fra 46, 60 og 80 ved full utbygging.

Oppstartsår	grunnskole,	skolen	har	søkt	om	totalt	80	elever:

HØST	 Sats Elevtall høst 85 %

Tilskudd	
høst	

(halvpart)
Barnetrinn tom 53 elever 145 500 46 6 693 000 5 689 050 2	844	525
Barnetrinn fom 53 elever 63 000 0 0 0 0

46
TOTALT STATSTILSKUDD  HØST OPPSTARTSÅR 2 844 525

	Første	driftsår	grunnskole:

VÅR	 Sats Elevtall vår 85 %

tilskudd	
vår	
(halvpart)

Barnetrinn tom 53 elever 145 500 46 6 693 000 5 689 050 2	844	525
Barnetrinn fom 53 elever 63 000 0 0 0 0

46

HØST	 Sats Elevtall høst 85 %

Tilskudd	
høst	

(halvpart)
Barnetrinn tom 53 elever 145 500 53 7 711 500 6 554 775 3	277	388
Barnetrinn fom 53 elever 63 000 3 189 000 160 650 80	325

56
TOTALT STATSTILSKUDD FØRSTE DRIFTSÅR 6 202 238

VÅR	 Sats Elevtall vår 85 %

tilskudd	
vår	
(halvpart)

Barnetrinn tom 53 elever 145 500 53 7 711 500 6 554 775 3	277	388
Barnetrinn fom 53 elever 63 000 27 1 701 000 1 445 850 722	925

80

HØST	 Sats Elevtall høst 85 %

Tilskudd	
høst	

(halvpart)

Noter til budsjettet

Fullt	utbygd	grunnskole	totalt	80	elever:	



Barnetrinn tom 53 elever 145 500 53 7 711 500 6 554 775 3	277	388
Barnetrinn fom 53 elever 63 000 27 1 701 000 1 445 850 722	925

80
TOTALT STATSTILSKUDD VED FULLT UTBYGD SKOLE 80 ELEVER 8 000 625

Note 2 - Beregning av skolepenger
Tilskuddsgrunnlag 145 500
Maksimal elevbetaling jfr. Friskolelova § 6-2: 15 % 21 825
Tillegg for husleie, jfr forskrift til friskolelov § 10-1 3 400
Sum maksimal elevkontigent 25 225

Høst oppstart 1. budsjettår Fullt utbygd
Antall elever 46 56 80
Skolepenger per elev 5 eller 10 mnd. 500 kr/mnd. 115 000 280 000 400 000
Det er ikke tatt hensyn til eventuell søskenrabatt, etc. 

Note 3 - Lønnskostnader
Lærerlønn er med utgangspunkt i adjunkt med tilleggsutdanning, ti års ansiennitet etter tariff per 1. mai 2015: Kr. 489 100 
Lønnsgrunnlag er ikke årsjustert.

Årsverk Lønn Årsverk Lønn Årsverk Lønn
Rektor og daglig leder 100 % inkl. undervisning 1 300 000 1 600 000 1 600 000
Lærere (adjunkt med tillegg) 3 733650 4 1 956 400 6 2 934 600
Vikarer 50 000                100 000 150 000
Assistent 50 % i oppstart 0,5 75 000 0,5 200 000 1 400 000
Renhold 40 000                100 000 150 000
Sum inkl feriepenger 1 158 650 2 956 400 4 234 600

Pensjonspremie % 10,4 120 500              10,4 307 466               10,4          440 398          
Arbeidsgiveravgift % 14,1 163 370              14,1 416 852               14,1          597 079          
Sum lønn og personalkost 1 442 519           3 680 718            5 272 077       

Note 4 - Avskrivinger
Oppstart Første år Full drift

PC 40 000          10 000                10 000                 
Skriver 25 000          
Inventar 350 000        50 000                50 000                 
Skolebøker 350 000        50 000                50 000                 
Sum investeringer 765 000        110 000               110 000               
Sum avskrivingsgrunnnlag (inkl. restgr.lag foregående år) 765 000        645 500              561 850               
Sum avskriving 229 500        193 650              168 555               

Høst oppstart Første driftsår Fullt utbygd



Full drift er her teoretisk sett tredje regnskapsår med drift.
Avskriving er beregnet lineær 30 %

Note 5 - Leie av lokaler
Inkluderer brøyting, strøing og vaktmestertjenester (ikke kostnader utover lønn)

Note 6 - Leie av lokaler
Noe inventar forventes overtatt brukt og tilnærmet kostnadsfritt, noe eksisterer allerede, men resten må kjøpes.
Andre driftskostnader er blant annet vedlikehold av utearealer, idrettsanlegg og lekeapparater. 

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold 
Inkluderer løpende vedlikehold innendørs. 

Note 8 - Undervisningsmateriell Oppstart Første driftsår Fullt utbygd
Forming 50 000          10 000                10 000                 
Læremidler klasserom 50 000          20 000                20 000                 
Musikk 50 000          5 000                  5 000                   
Kroppsøving 50 000          20 000                20 000                 
Skolebøker 150 000        50 000                50 000                 
Sum 350 000 105 000 105 000

Note 9 - Kontorkostnad, trykksak og lignende
EDB etc.er fire PC´er a´ 10.000 kr og printer/kopi til 25.000 kr. + en ny pc per påfølgende år.





 

Ringerike kommune 
Rådmannens stab 

 

 

 

 

Uttalelse 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/3130-2 19597/16  20.05.2016 

 
Utdanningsdirektoratet har anmodet vertskommunen Ringerike om å avgi uttalelse knyttet til 
Ringerike Montessori A/S´s søknad om å få starte privat montessoriskole på Ask. 
 
 
Politisk vedtatt uttalelse--- (Her vil det stå; Uttalelse vedtatt av kommunestyret i Ringerike--- 
når saken er ferdigbehandlet i kommunen). 
 
Status grunnskoler i Ringerike pr. mai 2016: 
Kommunen har 14 kommunale grunnskoler fordelt på; 
7 barneskoler, 4 kombinerte skoler og 3 ungdomsskoler.  
Det er en privat grunnskole i kommunen; - Ringerike Steinerskole. 
I august 2016 starter Steinsfjorden skole S/A privat montessoriskole i Åsa. 
 
Vel 3200 elever får grunnskoleopplæring ved disse skolene.   
 
 

 Oppstart av Ringerike Montessori A/S vil ikke påvirke skolestrukturen av kommunale 
skoler i Ringerike. 
 

 Økonomisk vil etablering av skolen bety lite.. 
 

 Ut fra dagens innbyggertall, og det faktum at det fra høst 2016 er to private 
grunnskoler med alternativ pedagogikk i kommunen, ansees behovet for dekket. 
 

 Behovet for skoler med alternativ pedagogikk vurderes å være dekket gjennom 
Ringerike Steinerskole og Steinsfjorden skole. 
 

 Kommunestyret i Ringerike kommune støtter ikke en etablering av montessoriskole i 
regi av Ringerike Montessori A/S. 

 
 
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3135-3  Arkiv: F00  

 

Sak: 22/16 

 

Kriterier for tildeling av tjenester - revisjon 2016  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

«Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – revisjon 2016» vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3135-2  Arkiv: F00  

 

Sak: 11/16 

 

Kriterier for tildeling av tjenester - revisjon 2016  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

«Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – revisjon 2016» vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Eldrerådet 06.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til hovedstyret for 

helse, omsorg og velferd (HOV). 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3135-1   Arkiv: F00  

 

Kriterier for tildeling av tjenester - revisjon 2016  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

«Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – revisjon 2016» vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester bygger på 

helse- og omsorgslovgivningen. Det er tre sentrale lovverk på området, som har vesentlig 

betydning for tildelingspraksisen; lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (hol) av 

24.06.2011, lov om pasient- og brukerrettigheter (pbrl) av 02.07.1999 og lov om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl) av 10.02.1967.  Dersom det skulle oppstå 

motstrid mellom lovverket og veilederen, vil lovverket alltid ha forrang.   

Det fremgår av helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 at kommunen skal sørge for at 

personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Kommunen har med andre ord ikke bare ansvar for tjenester til egne innbyggere, men også 

andre som av ulike grunner oppholder seg i kommunen. I tillegg har kommunen en plikt til å 

vurdere tjenester til dem som sterkt pleietrengende, og som ønsker å flytte til Ringerike. 

Dette følger av rundskriv I-43/99. Motsvarende følger det av pasient- og 

brukerrettighetsloven at pasienter og brukere har rett til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester.  

De ulike tjenestene kommunen har ansvar for å yte, følger hovedsakelig av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2, 3-6 og 3-8. Kommunen en plikt til å ha disse tjenestene 

tilgjengelig for sine innbyggere. Dette gjelder bl.a. habilitering og rehabilitering, 



helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, institusjonsplasser, avlastningstiltak, 

omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Hvilken tjeneste som ytes i det enkelte 

tilfelle, er det opp til kommunen å avgjøre. Den enkelte har et rettskrav på nødvendige 

tjenester som nevnt over, men det er kommunen som velger type tjeneste. Loven gir ingen 

anvisninger på hvilke tjenester som skal ytes i det enkelte tilfelle, men det følger at helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4-1 at de tjenester som ytes skal være forsvarlige.  

Selv om kommunen kan velge hvilke tjenester som skal tilbys i det enkelte tilfelle, skal dette 

avgjøres i nært samarbeid med pasient / bruker. Dette følger av pasient- og 

brukerrettighetsloven § 3-1. Ringerike kommune har tro på at brukermedvirkning bidrar til 

bedre tjenester for den enkelte, og det er også klare politiske føringer fra statlig hold på at 

brukermedvirkning må få større fokus. (Meld.St.26 2014-2015 Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet). Kommunen har valgt å definere brukermedvirkning 

på samme måte som Helse- og omsorgsdepartementet gjør på sin hjemmeside:  

Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten 

for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til 

kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. 

Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret fattet 30.1.2014 i sak 10/14 «Evaluering – Bestillerenheten» vedtak om at 

ordningen med sentral tjenestetildeling i Ringerike kommune skulle bestå, og at ordningen 

skulle administreres gjennom et «Tildelingskontor for helse og omsorgstjenester». Det ble 

videre vedtatt at vedtatte tildelingskriterier/veileder for tildelingspraksis skulle evalueres 

annet hver år, og politisk behandles. 

Rådmannen har gjennomført en helhetlig gjennomgang av tildelingspraksisen, og denne 

revisjonen har ført til følgende forslag til endringer: 

- «Omsorgstrappa» er endret. Det opereres nå kun med en omsorgstrapp som gjelder 

for alle områder (tidligere var det tre ulike, en for vanlige omsorgstjenester, en for 

psykiatri og en for demens). Endringen gir et bedre bilde av alle typer tjenester i et 

forenklet format.  

- Tjenestene miljøarbeid og bolig for personer med psykiske lidelser har kommet 

inn. Dette er viktige satsningsområder.  

- Korttidsplasser. Det er foreslått at den som har fått innvilget korttidsplass vil kunne 

miste denne etter 24 timer. Tidligere var det her 48 timer. Begrunnelsen for dette er 

at vi da får større utnyttelsesgrad på korttidsplassene våre. Det typiske eksempelet 

her er hvor en pasient er innlagt på Austjord, og så må innlegges på sykehuset. Etter 

24 timer vil vedkommende ha miste plassen på Austjord, og denne kan innvilges til 

en annen pasient. Når den opprinnelige pasienten blir meldt utskrivningsklar fra 

sykehuset, må det på nytt vurderes om denne er i behov av en korttidsplass. 

- Langtidsplasser. Kommunen har lenge operert med en ventelistegaranti på 2 

måneder. Denne garantien er nå skriftliggjort i den nye veilederen.  



- Avlastning. Her er det lagt inn en ny føring om at avlastning for barn også kan gis 

på timesbasis. Vi har per i dag kun avlastning på dag eller døgnbasis. Vi ser at det i 

enkelte saker er behov for at pårørende kan få fri noen timer på ettermiddag eller 

noen timer på helg, og at avlastning da kan utføres av private avlastere. Denne 

muligheten mangler i dag. Dersom dette innvilges, vil det kunne få en økonomisk 

konsekvens ved at det vil tildeles en tjeneste som tidligere ikke fantes. Imidlertid 

anser vi at sannsynligheten for dette er lav, da det heller vil medføre behov for 

mindre dag- og døgnavlastning. Uansett må det komme en endring i 

betalingsreglementet, hvor det må innføres en timesats på timesavlastning.  

Rådmannen foreslår at denne settes til timesats for assistenter (dette er tilsvarende 

lønn for de som mottar omsorgslønn per i dag). 

 

Rådmannens vurdering 

Den reviderte veileder gir en god oversikt over Tildelingskontorets oppgaver og 

ansvarsportefølje, omsorgstrappa og tilgjengelige botilbud for omsorgstrengende. Likeens 

en detaljert gjennomgang av tjenestetilbudet, med lovgrunnlag, formål, kriterier for å få 

tjenesten, nødvendig dokumentasjon og merknader. Dette er essensielt for å sikre en 

individuell, rettferdig og lik vurdering av søkere. 

Pr. i dag er det to tjenester som veilederen ikke omtales, og som vil bli implementert og 

presentert ved neste gjennomgang. Dette gjelder: 

- «Oppfølging av ruskonsulent». Dette er en tjeneste som ytes av kommunen, men 

hvor tjenesten i dag selv tar ansvar for innsøking og tildeling. Det er ønskelig at 

denne tjenesten også etter hvert legges inn i veileder for tildelingspraksis, og således 

tildeles fra Tildelingskontoret. Dette for å sikre likebehandling og større grad av 

kontroll over tildelingen.  

- «Hverdagsrehabilitering». Dette er satsningsområde for Ringerike kommune. 

Tjenesten har blitt gjennomført i enkelte hjemmetjenestesoner en tid nå som prosjekt, 

og skal nå integreres i alle hjemmetjenestesoner. Det er imidlertid foreløpig ikke 

besluttet tildelingskriterier på området, og dette må utvikles over noe tid i samarbeid 

med tjenesteutøver.  

Rådmannen legger med dette fram forslag til revidert veileder for tildelingspraksis fram for 

politisk godkjenning. 

 

Vedlegg 

 Forslag til «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – revisjon 2016» 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2016 



 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Ringerike kommune                                                                 
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Innledning 
 

Dette dokumentet er Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester. 

Veilederen kan ikke leses separat, men bygger på helse- og omsorgslovgivningen. Det er tre sentrale 

lovverk på området, som har vesentlig betydning for tildelingspraksisen; lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester (hol) av 24.06.2011, lov om pasient- og brukerrettigheter (pbrl) av 02.07.1999 og lov 

om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl) av 10.02.1967.  Dersom det skulle oppstå motstrid 

mellom lovverket og veilederen, vil lovverket alltid ha forrang.   

 

Det fremgår av helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 at kommunen skal sørge for at personer som 

oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har med andre 

ord ikke bare ansvar for tjenester til egne innbyggere, men også andre som av ulike grunner oppholder 

seg i kommunen. I tillegg har kommunen en plikt til å vurdere tjenester til dem som sterkt 

pleietrengende, og som ønsker å flytte til Ringerike. Dette følger av rundskriv I-43/99. Motsvarende 

følger det av pasient- og brukerrettighetsloven at pasienter og brukere har rett til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester.  

 

De ulike tjenestene kommunen har ansvar for å yte, følger hovedsakelig av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2, 3-6 og 3-8. De tjenester som her er listet opp, har kommunen en plikt til å 

ha tilgjengelig for sine innbyggere. Av tjenester som fremgår her, er bl.a. habilitering og 

rehabilitering, helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, institusjonsplasser, avlastningstiltak, 

omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Hvilken tjeneste som ytes i det enkelte tilfelle, er det 

opp til kommunen å avgjøre. Den enkelte har et rettskrav på nødvendige tjenester som nevnt over, men 

det er kommunen som velger type tjeneste. Loven gir ingen anvisninger på hvilke tjenester som skal 

ytes i det enkelte tilfelle, men det følger at helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 at de tjenester som 

ytes skal være forsvarlige.  

 

Selv om kommunen kan velge hvilke tjenester som skal tilbys i det enkelte tilfelle, skal dette avgjøres 

i nært samarbeid med pasient / bruker. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. 

Ringerike kommune har tro på at brukermedvirkning bidrar til bedre tjenester for den enkelte, og det 

er også klare politiske føringer fra statlig hold på at brukermedvirkning må få større fokus. (Se f. eks. 

Meld.St.26 2014-2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.) Vi har valgt å definere 

brukermedvirkning på samme måte som Helse- og omsorgsdepartementet gjør på sin hjemmeside:  

 

Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med helsetjenesten 

for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til 

kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning 

betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar. 

 

Tildeling av tjenester 

 
I Ringerike kommune er det valgt en «Bestiller – utfører»-modell ved tildeling av tjenester. Dette 

innebærer at det er opprettet et eget vedtakskontor, Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, 

som fatter beslutninger om hvilke tjenestetilbud som skal ytes i det enkelte tilfelle. Tildeling av 

tjenester gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende, 

tjenesteytere innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning står sentralt, og det 

er fokus på brukerens ressurser.  

 

Ved tildeling av tjenester skal det alltid foretas en individuell vurdering av tjenestebehov, likevel slik 

at like tilfeller behandles likt. Usaklig/urimelig forskjellsbehandling i tjenestetildelingen er ikke tillatt.  

 



Veileder for tildelingsprakis – Ringerike kommune  4 

 

Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, er det besluttet å bygge på en 

modell kalt «omsorgstrappen». Modellen bygger på prinsippet om at det kun er nødvendige tjenester 

som tilbys. Det forutsettes at enkle helse- og omsorgsbehov kan dekkes av den enkelte selv, alene eller 

sammen med pårørende / frivillige organisasjoner. Først der dette er prøvd ut / vurdert og funnet 

utilstrekkelig, vil det være behov for tjenester fra kommunen. Ved tildeling av tjenester vil kommunen 

alltid fokusere på å tilby hjelp på lavest mulig nivå. Dette er i tråd med føringer fra statlig hold om at 

tjenester må ytes på best effektive omsorgsnivå – BEON-prinsippet. (Se St.meld. nr. 47, 2008-2009, 

Samhandlingsreformen— Rett behandling – på rett sted – til rett tid).  

 

Årsaken til at man har valgt å satse på omsorgstrapp-modellen, hvor man i stor grad legger til rette for 

å støtte oppunder og utløse ressurser hos pasient / bruker og pårørende, er at dette anses nødvendig for 

å kunne utnytte de kommunale ressursene på området på best mulig måte. Dette er nødvendig i en tid 

hvor stadig flere oppgaver på helse- og omsorgsfeltet blir lagt til kommunene, og hvor behovet for 

omsorgstjenester stadig er økende i det vi står foran en kraftig vekst i den eldre delen av befolkningen.  

 

Omsorgstrapp - modell 
 

 

10.Institusjon, spesialisert kompetanse 

9.Institusjon, ordinær 

8.Bemannet bolig, spesialisert kompetanse 

7.Bemannet bolig, ordinær 

6.Korttidsopphold, avlastning, dagopphold, dagtilbud 

5.Hjemmebaserte tjenester. Personlig assistanse- praktisk bistand, 

personlig stell og egenomsorg, helsetjenester i hjemmet 

4.Ytelser fra oppdragstakere 

3.Brukere uten timetjenester 

2.Frivillige, lavterskeltilbud 

1.Folkehelse og pårørende/nettverk som ressurs 

  

1. Egen forebygging, ikke behov for tjenester. Pårørende som ressurs. Kommunens tiltak i 

forebyggingsøyemed (eks. friskliv). 

2. Frivillighetssentralen, besøkstjeneste, sorggrupper, pårørendegrupper, Fontenehuset, 

Regnbuen. 

3. Fastlege, trygghetsalarm, matombringing, tilrettelagt bolig uten bemanning,  

4. Støttekontakt, omsorgslønn, privat avlaster.  

5. Personlig assistanse- praktisk bistand, personlig stell og egenomsorg. Hverdagsrehabilitering, 

fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider, psykiske helsetjenester og ordinære helsetjenester i 

hjemmet.  

6. Korttidsopphold, avlastningsopphold i institusjon, dagopphold i institusjon.  

 

Brukere er ofte i flere trinn av trappa samtidig, med ulike kombinasjoner av tjenester. Det er 

ønskelig med samarbeid med pårørende og nettverk i alle trinn i trappa.  
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Boligtildeling 

 
Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. 

Kommunen skal imidlertid medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for 

dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Dette følger av 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.  

 

Tildelingskontoret tildeler fortrinnsvis boliger til helse- og omsorgsformål til personer som trenger det 

på grunn av alder eller funksjonshemming, og NAV tildeler fortrinnsvis boliger til personer som 

trenger det av andre årsaker.  

 

Ringerike kommune ønsker å legge til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme livet ut. En 

forutsetning for dette er at boligen må ha en beliggenhet og en utforming som gjør det mulig å kunne 

bo i eget hjem med ulike funksjonstap. Tildelingskontoret rår over en relativt stor boligportefølje, og 

bruker tildeling av bolig aktivt som tjeneste i kombinasjon med andre tjenester som er omfattet av 

veilederen. Boligene som tildeles fra Tildelingskontoret er tilrettelagt på ulike nivåer;  

 

 

 

1. Tilrettelagt bolig i bofellesskap for personer med demens 

2. Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning 

3. Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning særskilt tilrettelagt for 

personer med psykiske lidelser 

4. Tilrettelagt bolig uten fast tilknyttet bemanning 

 

Kategori 1, Tilrettelagt bolig i bofellesskap for personer med demens: 

Adresse Sted Antall boenheter 

Hov Alle 56 Hov gård, del av 3. etasje 6 

Hvalsbruveien 21 Hallingby 8 

Hvelven 85 Hvelven 12 

 

Kategori 2, Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning: 

Adresse Sted Antall boenheter 

Furusletta 1 Nes i Ådal 7 

Færdenveien 27,31,33 Haug 13 

Harald Hårfagresvei 15 Hov 2 

Hov Alle 21 Hov  2 

Hov Alle 22 Hov 4 

Hov Alle 56 Hov gård, unntatt del av 3. 

etg.  

24 

Hvelven 87 Hvelven 1 

Hvelven 89 Hvelven 6 

Hønefoss Bru 1 E Fossetorget 26 
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Krokenveien 17 Haldenjordet 50 

Roaveien 1 Sokna 6 

Sagatunveien 74, 76, 78, 80 Sagatun 8 

Sagaveien 18, 20, 27 Haldenjordet 7 

 

Kategori 3, Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning særskilt 

tilrettelagt for personer med psykiske lidelser:  

  

Adresse Sted Antall boenheter 

Lundveien 2  4 

Slettåkerveien 12  9 

Ve terrasse 26  8 

 

Kategori 4, Tilrettelagt bolig uten fast tilknyttet bemanning: 

Adresse Sted Antall boenheter 

Dølerudveien 17,19 Hallingby 10 

Einerveien 5, 7 Nes i Ådal 8 

Elvegata 25, 27, 29, 31 Vesterntangen 7 

Hvalsbruveien 19 Hallingby 8 

Hvalsbruveien 3,5,7,9,11,13,15,17 Hallingby 8 

Krokenveien 21 Haldenjordet 3 

Sagveien 42, 44 Sokna 10 

Solumveien 1a, b og c, 3 a, b, c, d og e Nakkerud 8 

Strømsoddveien 35 Sokna 23 

Ve terrasse 13,15,27,33,39,49 og 

Heradsbygdveien 8 

Heradsbygda 7 
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Kriterier og vilkår for tildeling av tjenester  

Tildeling av trygghetsalarm 

Navn på tjenesten Trygghetsalarm 

Lovgrunnlag Trygghetsalarm er ikke en tjeneste hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men 

kan kombineres med andre tjenester som er omfattet av denne lov 

Formål Skal bidra til å skape trygghet for hjemmeboende, og utsette behov for /eller 

økning av tjenester 

Kriterier  Søker må være i stand til å forstå bruken av alarmen 

 Det skal som hovedregel foreligge skriftlig begrunnet egensøknad 

 Nødvendig abonnement må opprettes 

 

 

Dokumentasjon  

 IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende   

og/ eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknad Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Når det innvilges trygghetsalarm blir det montert nøkkelboks. 

Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt til 

hjemmesykepleien. Kommunens personell kan rykke ut hele døgnet. 

Kommunen bistår med oppretting av nødvendig abonnement 

 

Tildeling av matombringing 

Navn på tjenesten Matombringing  

Lovgrunnlag Matombringing er ikke en tjeneste hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men 

kan kombineres med andre tjenester som er omfattet av denne lov 

Formål Bidra til å sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende  

Kriterier  Det skal som hovedregel foreligge skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker må ha et funksjonstap som gjør det vanskelig å ivareta eget 

ernæringsbehov 

 Søker må ha behov for hjelp til å tilberede måltider 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknad Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

For å få vedtak om matombringing må kriteriene ovenfor være oppfylt. Andre som 

ønsker å benytte seg av tilbudet må selv ta kontakt med RingeriksKjøkken.  
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Tildeling av støttekontakt 

Navn på tjenesten Støttekontakt 

Lovgrunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 b 

Formål Tjenesten er ment å hjelpe den enkelte til å få en meningsfylt fritid og forebygge 

sosial isolasjon. 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker må være avhengig av en ledsager for å nyttiggjøre seg sosiale aktiviteter. 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknad Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Støttekontakten er vanligvis en person uten helse- og/eller sosialfaglig bakgrunn. 

 

Tildeling av omsorgslønn 

Navn på tjenesten Omsorgslønn  

Lovgrunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf. § 3-6  

Formål Omsorgslønn er en ordning som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra 

pårørende /  andre der det blir vurdert at dette er det beste for omsorgsmottaker. 

Kriterier  Omsorgsmottaker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 

2-1, a. 

 Omsorgsyter må utføre særlig tyngende omsorgsarbeid jf.  Pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-8 og rundskriv I-42/98 Retningslinjer for 

omsorgslønn. 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad fra 

omsorgsyter. Omsorgsmottaker må samtykke der vedkommende er 

samtykkekompetent.  

 Det skal være søkt/ innvilget hjelpestønad  

Dokumentasjon 

 

 IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Det er kommunen som avgjør om det skal gis omsorgslønn til den som søker og 

hvor høy omsorgslønnen skal være. Når det skal vurderes om kommunen skal 

innvilge omsorgslønn, skal det foretas en bred skjønnsmessig helhetsvurdering, 

der omsorgslønn blir vurdert i sammenheng med andre helse- og omsorgstjenester.  

Utmålingen fastsettes blant annet gjennom kartlegging av hjelpebehov gjennom 

døgnet. Der det er søkt omsorgslønn for barn under 18 år, tas det utgangspunkt i 
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den faktiske merbelastning, utover det som anses som normalt for alderen.  

I de tilfellene der det er søkt om hjelpestønad, men søknaden ikke er 

ferdigbehandlet, kan kommunen la det gå fram av vedtaket om omsorgslønn at det 

kan bli endret dersom hjelpestønad blir innvilget. 

 

Tildeling av personlig assistanse, praktisk bistand 

Navn på tjenesten Personlig assistanse, praktisk bistand 

Lovgrunnlag 

 

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf.  § 3-2 første ledd nr. 6b 

Formål Gi bruker nødvendig praktisk bistand slik at søker kan bo i eget hjem lengst mulig 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Har behov for hjelp til rengjøring. Hjelpen skal gå til støvtørring, støvsuging, 

vask av gulv i de rom som er i daglig bruk og vask av bad/WC med mer. 

 Har behov for hjelp til å skrive handleliste og innkjøp av mat/ 

husholdningsartikler 

 Har behov for hjelp til stell og vask av tøy 

 Har behov for hjelp til sengeskift  

 Har behov for hjelp til oppvask, ta inn post, ta ut søppel 

 Har behov for hjelp til å ta inn ved og tenne i ovnen, fylle parafin, der 

det ikke er mulighet for elektrisk fyring 

 Har behov for hjelp til snømåking foran inngangsdør, slik at bruker ikke 

unødig isoleres og slik at hjemmetjenesten kommer inn 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 

enkelt søknad blir vurdert individuelt. 

 

Tildeling av personlig assistanse, personlig stell og egenomsorg 

Navn på tjenesten Personlig assistanse, personlig stell og egenomsorg 

Lovgrunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf  § 3-2 første ledd nr. 6b 

Formål Gi bruker nødvendig personlig stell og bistand til egenomsorg slik at søker kan bo 

i eget hjem lengst mulig 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Har behov for hjelp til å stå opp og legge seg. 

 Har behov for hjelp til personlig hygiene 

 Har behov for hjelp til toalettbesøk 

 Har behov for hjelp til å kle av og på seg 

 Har behov for hjelp til å spise 

 Har behov for bistand for å kunne delta i fritidsaktiviteter 

 Har behov for hjelp til tilsvarende grunnleggende behov 
Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 
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eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 

enkelt søknad blir vurdert individuelt. 

 

Tildeling av personlig assistanse i form av opplæring 

Navn på tjenesten Personlig assistanse i form av opplæring.   

Lovgrunnlag 

 

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1jf 3-2 1.ledd nr 5 og 6 bokstav b 

Formål Tjenesten skal bidra til at bruker mestrer hverdagen og eget liv. 
 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter pasient og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge skriftlig begrunnet egensøknad 
 Søker må være i en etablerings- eller opptreningsfase 

 Søker må delta aktivt i de aktuelle gjøremålene 

 Søker må ha et mål om bli mest mulig selvhjulpen 

 Søker har behov for opplæring i en eller flere av følgende områder: 
- organisere dagliglivets gjøremål 
- ivareta personlig hygiene/helse 
- ivareta et variert og sunt kosthold 
- husarbeid, matlaging, planlegging og innkjøp 
- i sosiale ferdigheter 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Det skal som hovedregel være en klar målsetting for oppfølgingen, utarbeidet i 

samarbeid med brukeren. Det bør utarbeides en avtale med bruker hvor mål og 

tiltak konkretiseres, samt avtaleperiode.  

Opplæringsvedtak skal som hovedregel gis for en begrenset periode, og skal 

fortløpende evalueres. Førstegangsvedtak skal som hovedregel ikke gis for mer 

enn seks måneder. 

 

 

 

Tildeling av Praktisk bistand organisert som BPA 

Navn på tjenesten Tildeling av praktisk bistand organisert som Brukerstyrt Personlig Assistanse 

(BPA). 
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Lovgrunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven §3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 bokstav b, jf §3-8 

Formål BPA skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å 

ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. 

I følgende kriterier er det fastslått formelle retningslinjer for tildeling av BPA. 

BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp for personer med 

funksjonsnedsettelse som har behov for bistand i dagliglivet både i og utenfor 

hjemmet. 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerettighetslovens § 2-1 a 

 Søker skal være identisk med den hjelpetrengende, eller dennes verge, 

hjelpeverge eller fullmektig 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker må ha evne til å planlegge egen hverdag 

 Søker må ha evne og vilje til å være arbeidsleder og delta på kurs i regi av RO 

 Den som ikke kan ivareta styringen av engen BPA-ordning kan få oppnevnt en 

assisterende arbeidsleder 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

BPA kan kombineres med hjemmesykepleie ved særskilte medisinske behov. 

Utmålingen av tjenesten beregnes ut fra samlet antall timer brukeren har behov for 

hjemmesykepleie, praktisk bistand og støttekontakt. 

I de tilfeller hvor det også er innvilget hjelp til rengjøring og annet husarbeid, kan 

kommunen beregne vederlag for praktisk bistand. Vederlagets størrelse avhenger 

av husstandens samlede nettoinntekt fra siste års ligning. 

 

Tildeling av helsetjenester i hjemmet 

Navn på tjenesten Helsetjenester i hjemmet 

Lov grunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 bokstav a 

Formål Sikre at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen mottar 

nødvendige helsetjenester i hjemmet 

Bidra til at pasient  kan bo i eget hjem lengst mulig. 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Søker må ha en sykdom eller funksjonsnedsettelse som medfører behov for 

helsetjenester 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker har behov for medisinsk behandling, oppfølging, observasjon og 

kartlegging 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknad Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Eksempler på vurderinger: 
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1)Sårbehandling, injeksjoner, blodprøver med mer. 

Fastlegen har det medisinske ansvaret for pasienter som bor hjemme.  Det 

forventes at pasienter får utført tjenestene hos egen lege dersom bruker kan 

komme seg dit.   

2) Dosere medisiner; 

Pasienten må selv hente medisiner på apotek der dette er mulig.  

Der hjemmetjenesten har ansvar for medisinutlevering skal det brukes multidose i 

størst mulig grad. 

 

Tildeling av miljøarbeider 

Navn på tjenesten Miljøarbeider 

Lovgrunnlag 

 

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr. 6 bokstav b 

Formål Tjenesten skal bidra til at bruker mestrer hverdagen og eget liv. 

Søker må delta aktivt i de aktuelle gjøremålene 

Søker må ha et mål om bli mest mulig selvhjulpen 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad  

 Søker må i stor grad ha redusert funksjon i dagliglivet 

 Har behov for opplæring i å organisere dagliglivets gjøremål 
 Har behov for opplæring til å ivareta personlig hygiene/helse 

 Har behov for opplæring for å ivareta et variert og sunt kosthold 

 Har behov for opplæring i husarbeid, matlaging, planlegging og innkjøp 

 Har behov for opplæring i sosiale ferdigheter 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den 

omsorgstrengende og/ eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante 

instanser skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

 

Det skal som hovedregel være en klar målsetting for oppfølgingen, utarbeidet i 

samarbeid med brukeren. Det bør utarbeides en avtale med bruker hvor mål og 

tiltak konkretiseres, samt avtaleperiode.  

 

Tjenesten gis som hovedregel for en periode på 12 uker. Utvidet tjenesteperiode, 

forutsetter at søker nyttiggjør seg tjenesten og at måloppnåelse er mulig.  

 

 

 

 

 

Tildeling av psykisk helsetjeneste 

Navn på tjenesten Psykisk helsetjeneste 

Lovgrunnlag 

 

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr. 6 bokstav a 
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Formål Tjenesten skal bidra til at pasient mestrer hverdagen og eget liv. 

 

Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad  

 Søker må ha psykiske plager som i stor grad reduserer funksjon i dagliglivet, 

alternativt være i en krisesituasjon som medfører behov for psykiatrisk 

oppfølging  

 Behandling i spesialisthelsetjeneste må som hovedregel være avsluttet 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

 

Det skal som hovedregel være en klar målsetting for oppfølgingen, utarbeidet i 

samarbeid med pasienten. Det bør utarbeides en avtale med pasienten hvor mål og 

tiltak konkretiseres, samt avtaleperiode.  

 

Tjenesten gis som hovedregel for en periode på 12 uker. Utvidet tjenesteperiode, 

forutsetter at søker nyttiggjør seg tjenesten og at måloppnåelse er mulig.  

 

Tildeling av dagopphold  

Navn på tjenesten Dagopphold  

Lov grunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 c 

Formål Tjenesten skal bidra til å øke/opprettholde pasientens/brukers funksjonsnivå, 

hindre sosial isolasjon og/eller gi pårørende med tyngende omsorgsoppgaver 

avlastning. Tjenesten skal bidra til at søker kan bo i eget hjem lengst mulig.  

Kriterier  Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Pasient/bruker har behov for: 

1: rehabilitering 

2: observasjon og/ eller vurdering av total situasjon 

      3: avlastning for pårørende 

      4: bryte en isolert tilværelse 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

 

Tildeling av dagtilbud for funksjonshemmede 

Navn på tjenesten Dagtilbud for funksjonshemmede  

Lovgrunnlag Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, og den enkelte har derfor ikke et 

individuelt rettskrav på et slikt tilbud. 
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Av Helse- og omsorgstjenestelovens §3-3, 3. ledd fremgår det at helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og 

aktivitetstilbud for funksjonshemmede. 

Formål Tjenesten er et individuelt tilpasset tilbud til funksjonshemmede om aktivitet, 

arbeid og/eller sosialt fellesskap.  

Kriterier  Søkeren må ha krav på hjelp etter Pasient og brukerrettighetslovens §2-1 a. 

 Det skal som hovedregel foreligge skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker skal ha avsluttet skolegang 

 Søkeren kan på grunn av sin funksjonshemning ikke arbeide i ordinært 

arbeidsmarked eller ved andre bedrifter med spesiell tilrettelegging. 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknad Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dagtilbud tildeles 1-5 dager i uken. 

 

Tildeling av tidsbegrenset opphold i institusjon 

Navn på tjenesten Tidsbegrenset opphold i institusjon 

Lov grunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 4, 5 og 6 c 

Formål Tidsbegrenset opphold gis for å utrede fysisk og kognitivt funksjonsnivå og/eller 

for behandling og oppfølging av pasienter som for en periode ikke kan ivaretas i 

hjemmet. Tidsbegrenset opphold kan også gis til pasienter som ikke kan bo 

hjemme i påvente av egnet bolig eller langtidsplass.  

Kriterier  Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Det må som hovedregel foreligge mål for oppholdet 

 Hjelpebehovet må være av et slikt omfang at tjenester i hjemmet ikke er 

tilstrekkelig.  

 Pasient har behov for: 
1: etterbehandling/oppfølging av fysisk eller kognitiv tilstand 

2: observasjon og/eller vurdering av total situasjon 

3: behov for opphold i påvente av egnet bolig / langtidsplass 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom bruker under oppholdet innlegges i sykehus eller annen institusjon, eller 

selv velger ikke å benytte plassen, ut over 24 timer, kan plassen opphøre og kunne 

tildeles andre. 
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Tildeling av tidsbegrenset opphold - Hospice 

Navn på tjenesten Tidsbegrenset opphold - Hospice 

Lov grunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf. § 3-2 1. ledd nr. 4, 1. ledd nr. 5 og 

1. ledd nr. 6 c  

Formål Tidsbegrenset opphold Hospice gis for behandling og oppfølging av alvorlig syke 

og døende pasienter. Oppholdet vil ha fokus på lindring, ro, verdighet og 

livsglede. 

Kriterier  Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad, eller 

søknad begrunnet av helsepersonell.  

 Pasient har behov for: 
1: symptomlindrende behandling, pleie og omsorg ved kort forventet levetid 

2: behov for opphold under eller etter krevende medisinsk behandling ved 

alvorlig sykdom 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom pasient under oppholdet innlegges i sykehus eller av annen grunn 

oppholder seg utenfor institusjonen ut over 24 timer, kan plassen opphøre  

 

 Tildeling av rehabiliteringsopphold 

Navn på tjenesten Rehabiliteringsopphold 

Lov grunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 c og 1. ledd nr 5 

Formål Rehabiliteringsopphold skal bidra til at pasienten gjenoppretter funksjoner slik at 

hun/han kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Oppholdet er tidsavgrenset og 

skal ha klare mål for å styrke pasientens funksjons- og mestringsevne.  

Kriterier  Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Det må foreligge mål for oppholdet 

 Pasient har behov for: 

- Trening / opptrening 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom bruker under oppholdet innlegges i sykehus eller annen institusjon, eller 

selv velger ikke å benytte plassen, ut over 24 timer, kan plassen opphøre og kunne 

tildeles andre. 
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Tildeling av avlastningstiltak for omsorgsytere 

Navn på tjenesten Avlastningstiltak for omsorgsytere 

Lovgrunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1jf 3-2 1.ledd nr 6 bokstav d 

Formål Avlastningstiltak skal hindre overbelastning hos private omsorgsytere, gi 

omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige 

samfunnsaktiviteter. 

Tjenestetilbudet skal være forsvarlig for personen som har omsorgsbehovet. 

Kriterier 

 

 

 

 

 

 Omsorgsmottaker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 

2-1, a. 

 Omsorgsyter må utføre særlig tyngende omsorgsarbeid jf.  Pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-8. 

 Det skal hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad fra 

omsorgsyter. Omsorgsmottaker må samtykke der vedkommende er 

samtykkekompetent. 

 Behovet for avlastning må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som 

kommunen kan iverksette. Dette for å dekke det behov for hjelp som 

omsorgsmottaker har, og som samtidig vil redusere omsorgsbyrden for 

omsorgsyter 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader 

 

Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Avlastning til eldre gis i institusjon.  

Avlastning til barn kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter. 

Tjenesten kan gis individuelt eller i grupper og det kan skje i eget eller avlasters 

hjem eller i institusjon. 

Avlastning kan gis på døgn, dag eller timesbasis.  

 

Tildeling av tilrettelagt bolig uten fast tilknyttet bemanning 

Navn på tjenesten Tilrettelagt bolig uten fast tilknyttet bemanning 

Lov grunnlag Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er omfattet 

av denne lov 

Kommunen skal medvirke til skaffe boliger i slike tilfeller jfr. Helse- og 

omsorgstjenesteloven §3-7. 

Formål Gi et botilbud til de som på grunn av alder eller funksjonshemming trenger bolig 

med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak. 

Kriterier 

 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, ergonomiske 

tilrettelegginger og hjelpemidler etc.) skal være vurdert og/ eller prøvd ut først 

 Omsorgsbehovet skal være slik at det vanligvis krever at søkeren bor i 

nærheten av en omsorgsbase  

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 
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  Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger organisatoriske 

endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig.  

Tildelingskontoret er delegert myndighet til å tildele tilrettelagt bolig uten fast 

tilknyttet bemanning. Eiendomstjenesten utferdiger husleiekontrakt. Leieforholdet 

skal reguleres med kommunens standard leiekontrakt. 

Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg til å ta 

imot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak. 

Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig utformet og har 

ulik geografisk beliggenhet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig tilbud anses 

behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes. 

 

Tildeling av tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning 

Navn på tjenesten Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning 

Lov grunnlag Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er omfattet 

av denne lov 

Kommunen skal medvirke til skaffe boliger i slike tilfeller jfr. Helse- og 

omsorgstjenesteloven §3-7. 

Formål Gi et botilbud til de som på grunn av alder eller funksjonshemming trenger bolig 

med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak.  

Tilbudet kan utsette eller erstatte langtidsopphold i institusjon. 

 

Kriterier 

 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, dagopphold, 

avlastning, ergonomiske tiltak og hjelpemidler etc.) skal være vurdert og/ eller 

prøvd ut først 

 Omsorgsbehovet må være slik at det krever omfattende tjenester med tilgang 

på personell i boligen hele døgnet 

 Søker har funksjonstap i en grad som tilsier mer oppfølging enn det som kan 

tilbys i boform uten fast bemanning. 

 

Dokumentasjon 

 

 IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger organisatoriske 

endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig.  

Tildelingskontoret er delegert myndighet til å tildele bolig med fast tilknyttet 

bemanning. Eiendomstjenesten utferdiger husleiekontrakt. Leieforholdet skal 

reguleres med kommunens standard leiekontrakt. 

Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg til å ta 

imot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak. 
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Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig bemannet, 

utformet og har ulik geografisk beliggenhet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig 

tilbud anses behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes. 

  

 Tildeling av bolig i bofellesskap for personer med demens 

Navn på tjenesten Bolig i bofellesskap for personer med demens 

Lov grunnlag Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er omfattet 

av denne lov 

Kommunen skal medvirke til skaffe boliger i slike tilfeller jfr. Helse- og 

omsorgstjenesteloven §3-7. 

Formål Gi et botilbud til de som på grunn av demens eller annen kognitiv svikt trenger 

bolig med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak.  

Tilbudet kan utsette eller erstatte langtidsopphold i institusjon. 

Kriterier 

 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, dagopphold, 

avlastning, ergonomiske tiltak og hjelpemidler etc.) skal være vurdert og/ eller 

prøvd ut først 

 Omsorgsbehovet må være slik at det krever omfattende tjenester med tilgang 

på personell i boligen hele døgnet 

 Søker har funksjonstap i en grad som tilsier mer oppfølging enn det som kan 

tilbys i ordinær bolig med bemanning. 

 Søker har diagnosen demens eller annen kognitiv svikt 

 Søker har alvorlige atferdsforstyrrelser og/eller behov for fysisk skjerming 

og/eller har et stort behov for miljøterapeutisk tilrettelegging  

Dokumentasjon 

 

 IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger organisatoriske 

endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig.  

Tildelingskontoret er delegert myndighet til å tildele bolig med fast tilknyttet 

bemanning. Eiendomstjenesten utferdiger husleiekontrakt. Leieforholdet skal 

reguleres med kommunens standard leiekontrakt. 

Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg til å ta 

imot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak. 

Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig bemannet, 

utformet og har ulik geografisk beliggenhet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig 

tilbud anses behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes. 

Brukers behov for skjermet enhet vurderes fortløpende og når bruker ikke lenger 

fyller kriteriene for skjermet enhet og/eller ikke nyttiggjør seg tilbudet, kan 

han/hun overføres til ordinær langtidsplass i institusjon. 
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Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning for personer med psykiske 

lidelser 

Navn på tjenesten Tilrettelagt bolig med fast tilknyttet bemanning for personer med psykiske lidelser 

Lov grunnlag Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er omfattet 

av denne lov 

Kommunen skal medvirke til skaffe boliger i slike tilfeller jfr. Helse- og 

omsorgstjenesteloven §3-7. 

Formål Gi et botilbud til de som på grunn av psykisk lidelse trenger bolig med særlig 

tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak.  

Tjenesten skal bidra til at søker mestrer hverdagen og eget liv, og på sikt flytte i 

egen bolig. 

Kriterier 

 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, dagopphold, 

avlastning, ergonomiske tiltak og hjelpemidler etc.) skal være vurdert og/ eller 

prøvd ut først 

 Omsorgsbehovet må være slik at det krever omfattende tjenester med tilgang 

på personell i boligen hele døgnet 

 Søker har funksjonstap i en grad som tilsier mer oppfølging enn det som kan 

tilbys i ordinær tilrettelagt bolig med bemanning.  

 Søker må kunne nyttiggjøre seg tilbudet 

 Søker skal ikke være i aktiv rus 

 

Dokumentasjon 

 

 IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger organisatoriske 

endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig.  

Tildelingskontoret er delegert myndighet til å tildele bolig med fast tilknyttet 

bemanning. Eiendomstjenesten utferdiger husleiekontrakt. Leieforholdet skal 

reguleres med kommunens standard leiekontrakt. 

Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg til å ta 

imot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak. 

Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig bemannet, 

utformet og har ulik geografisk beliggenhet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig 

tilbud anses behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes. 
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Tildeling av langtidsopphold  

Navn på tjenesten Langtidsopphold institusjon  

Lov grunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf  § 3-2 1.ledd nr 6 c 

Formål Gi heldøgns helse- og omsorgstilbud til pasienter som har et så omfattende behov 

at tjenester i hjemmet er utilstrekkelige  

Kriterier 

 

 Søker må ha krav på helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker har behov for et heldøgns helse- og omsorgstilbud, og har et så 

omfattende behov for hjelp at tjenester i hjemmet er utilstrekkelige 

 

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Pasienter som innvilges langtidsopphold gis en garanti om plass innen to måneder 

fra vedtaksdato.  

 

Tildeling av langtidsopphold - demens 

Navn på tjenesten Langtidsopphold institusjon - demens 

Lov grunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf.  § 3-2 1.ledd nr. 6 c 

Formål Gi heldøgns helse- og omsorgstilbud til pasienter som har et så omfattende behov, 

at tjenester i hjemmet eller annen institusjon er utilstrekkelige  

Kriterier 

 

 Søker må ha krav på helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 

 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 

 Søker har behov for et heldøgns helse- og omsorgstilbud, og har et så 

omfattende behov for hjelp at tjenester i hjemmet eller annen institusjon er 

utilstrekkelige 

 Søker har diagnosen demens eller annen kognitiv svikt 

 Søker har alvorlige atferdsforstyrrelser og/eller behov for fysisk skjerming 

og/eller har et stort behov for miljøterapeutisk tilrettelegging  

  

Dokumentasjon  IPLOS - registrering utarbeidet sammen med søker/ den omsorgstrengende og/ 

eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 

 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra andre relevante instanser 

skal i hovedsak foreligge. 

Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 

søknad blir vurdert individuelt. 

Pasienters behov for skjermet enhet vurderes fortløpende og når bruker ikke 

lenger fyller kriteriene for skjermet enhet og/eller ikke nyttiggjør seg tilbudet, kan 

han/hun overføres til ordinær langtidsplass i institusjon.  

Pasienter som innvilges langtidsopphold i skjermet enhet, gis en garanti om plass 

innen to måneder fra vedtaksdato.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3204-3  Arkiv: H40  

 

Sak: 6/16 

 

Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - behovanalyse  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda 

videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 07.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som råd for funksjonshemmedes innstilling til 

hovedstyret for helse, omsorg og velferd (HOV). 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3204-4  Arkiv: H40  

 

Sak: 23/16 

 

Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - behovanalyse  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda 

videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020.  

Rådmannen bes i tillegg se på muligheter for en mer optimal utnyttelse av eksisterende og 

planlagt bygningsmasse fram til 2020. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Runar Johansen kom med følgende fellesforslag fra samtlige partier i hovedutvalget til et 

tillegg i pkt 2: 

«Rådmannen bes i tillegg se på muligheter for en mer optimal utnyttelse av eksisterende og 

planlagt bygningsmasse fram til 2020.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og 2 med tillegg i pkt 2  ble enstemmig vedtatt som 

hovedutvalgets (HOV) innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3204-2  Arkiv: H40  

 

Sak: 13/16 

 

Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - behovanalyse  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda 

videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Eldrerådet 06.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til hovedstyret for 

helse, omsorg og velferd (HOV). 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3204-1   Arkiv:   

 

Botilbud m/heldøgns pleie og omsorgstilbud, - behovanalyse  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda 

videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Innledning / bakgrunn 

I Norge er det i dag minst tre instanser som definerer hva som er et botilbud med heldøgns 

omsorg, og som dermed er klare premissleverandører til den offentlige statistikk, som ofte 

vil være grunnlaget for kommunal planlegging og styring. Dette er Den norske stats 

husbank, Statistisk Sentralbyrå (SSB) og kommunalt ansatte. Innenfor begrepet «bolig med 

heldøgns omsorg» er det en stor «underskog» av begreper, alt fra omsorgsbolig 

m/bemanning, annen bolig m/bemanning, sykehjem, boliger tilrettelagt for bemanning og 

boliger m/vaktrom/personalfasiliteter og boliger uten. Husbanken og SSB benytter 

forskjellige definisjoner. Det er dermed ikke rart at også kommunalt ansatte stusser over 

begrepsbruken og feilrapporterer, med det resultat at statistiske data ikke blir 

sammenlignbare eller riktige. Det finnes derfor i dag ikke reelle normtall som kan være 

rådgivende og/eller styrende for en kommunes behov/dekningsgrad av slike boliger. 

I Norge har det i mange år vært vanlig å framskrive befolkningsutviklingen, for deretter å 

beregne behovet for omsorgsplasser med heldøgns pleie og omsorg til ca. 25 % av 

befolkningen > 80 år. Riktigheten av dette blir i dag mer betegnet som en myte og teknikken 

blir betraktet som et «særnorsk fenomen» som aldri har vært vitenskapelig bevist. Men 

metoden har ført til at Norge har høyere dekning enn andre nordiske land. Det samlede 

tilbudet i Norge er rundt 50 % høyere enn det som er vanlig i de andre nordiske landene.  

 



Hva er bolig med tilbud om heldøgns omsorg? 

Det er i dag stort sett de samme årsaksforhold som kvalifiserer til sykehjem eller annen type 

boform med heldøgns omsorg. Dette er forskjellige typer kognitiv svikt, kreft, raskt 

funksjonsfall med økt behov for bistand, utagerende demens, aleneboende demente, 

somatisk svært syke og omsorgsbehov som overstiger det som er mulig å gi hjemme mv. 

Det er vedkommendes eget ønske, og graden av hjelpebehov som styrer hvorvidt 

vedkommende får tilbud om en omsorgsbolig m/bemanning eller plass på institusjon. 

I planleggingen av kommunale sykehjem og boliger er det viktig at et tilstrekkelig antall 

boenheter er egnet for å gi brukerne oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Samtidig er 

det viktig å legge til rette for fleksibel bruk. Det bør være mulig å gi beboerne bistand i deler 

av døgnet i perioder hvor de har mindre behov for bistand. I tillegg er det viktig at en stor 

del av tilbudene er spesielt tilrettelagt for demente, en gruppe som nå øker raskt.  

Med andre ord; et botilbud med heldøgns omsorg er et botilbud som er egnet til å gi 

beboeren umiddelbar oppfølging av helsepersonell hele døgnet. Det spiller ingen rolle om 

tilbudene betegnes som sykehjem eller omsorgsbolig. Begge tilbudene er på et høyt nivå i 

«omsorgstrappa». En moderne eldreomsorg trenger begge deler, men i ulik grad. Det er 

derfor godt mulig å definere normtall for antall botilbud med heldøgns omsorg, men vi må i 

plansammenheng ikke bli påtvunget normtall for det ene eller det andre alternativt. Dette 

styres i stor grad i den enkelte kommune av levealder, kulturelle forhold, geografi, 

velfungerende trinn i omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kompetanse og kapasitet, samt en 

vellykket boligpolitikk for eldre. 

 

Hvor mange botilbud med heldøgns omsorg trenger Ringerike kommune fram mot 2030? 

Dette er hovedproblemstillingen som søkes belyst i denne saken. Problemstillingen er stor, 

kompleks og sammensatt. Dersom Ringerike kommune satser feil, vil dette kunne få store 

konsekvenser i framtiden, som vil være vanskelige å rette opp. 

Framtida viser oss at den største mangelvare innen en faglig forsvarlig og moderne 

eldreomsorg vil være kvalifisert bemanning. De fleste kommunen innser nå at det ikke vil 

være nødvendig bærekraft i å etablere store, dyre, tradisjonelle sykehjem, men å sørge for et 

tilstrekkelig variert antall botilbud med heldøgns omsorg. 

Det er mange ukjente variabler som vil kunne spille inn på en slik behovsanalyse. Her skal 

nevnes sykdomsutvikling, nye behandlingsmetoder (imunterapi o.l.), satsing på tekniske 

hjelpemidler, velferdsteknologi og andre innovative tiltak, hverdagsrehabilitering, 

boligbygging og økonomiske ressurser. 

Rådmannen har i denne saken benyttet seg av AGENDA Kaupang: «Heldags omsorg, - 

kommunenes dekningsgrad», rapport april 2016 (vedlagt) og Rune Snildal, Bærum 

kommune: «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - framskrivninger og anbefalinger», 

rapport mai 2016 (vedlagt). Sistnevnte skrev også rapporten «FAKTA, FIGURER OG 

FREMTIDEN, - en gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune, mai 

2011. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune står ovenfor en rivende utvikling i forhold til befolkningsmengde og 

sammensetning. Gjennom prosjekter og utredninger begynner vi å få et godt bilde av 



hvordan Ringerikssamfunnet kan komme til å se ut, og hvilke grep som er nødvendig for å 

realisere visjonene.  

Kommunestyret har i sak 15/62 «Kommuneplanens samfunnsdel» vedtatt et måltall for 

antall innbyggere i Ringerike kommune på 40 000 innbyggere i 2030. I dette tallet ligger det 

til grunn en vesentlig høyere vekst i innbyggertall enn det kommunen har hatt historisk. 

Forutsetningene for denne veksten skyldes ikke en ordinær befolkningsframskriving, men 

tilflytting som i liten grad påvirker antall eldre i kommunen innenfor en tidshorisont på 15 

år. Dette er også erfaringen fra andre kommuner som opplever stor vekst på grunn av 

utbygginger, som f.eks. utbyggingen av Gardemoen. Høy vekst fører derfor ikke til en 

dårligere utvikling i aldersbæreevnen enn en lavere vekst, snarere tvert imot. 

I plansammenheng er det også nødvendig å etablere et riktig bilde «på netthinnen» av 

framtidas eldre. Morgendagens eldre vil frekventerer treningssentra, har tatt sine 

synskorrigerende operasjoner, snakker flere språk, har god økonomi og reiser på 

utenlandsferier. 

Det er dette bilde vi må ha med oss i all framtidig planlegging, da vi ikke planlegger for 

dagens eldre, - men morgendagens eldre. Samtidig må vi ikke underslå at også 

morgendagens eldre også kan og vil bli syke, ikke minst på grunn av de aldersrelaterte 

sykdommene som vil øke på grunn av økt levealder.  

Morgendagens eldre er her allerede. For denne gruppen er det følgende krav til kommunen 

som dominerer (og undersøkelser viser at kravene prioriteres nettopp i denne rekkefølgen): 

Transport, sosiale møteplasser, trygghet, medbestemmelse, være en aktiv deltaker i eget liv 

og å kunne ha tillit til tjenestene HVIS behovet kommer. Det er leveranser av disse tjenestene 

kommunen vil bli målt på. 

 

Hvilke faktorer er essensielle i forhold til å estimere behov for botilbud med heldøgns 

omsorg 

Etablering av omsorgsboliger og institusjonsplasser tar tid, og kommunen er avhengig av 

gode analyser og inngangsverdier som beslutningsgrunnlag. Et av de viktigste parameter er 

fortsatt befolkningsutviklingen og demografi. 

 

Befolkningsutvikling i Ringerike kommune fram mot 2030. 

Hvor stor befolkningsøkning er realistisk å beregne i forhold til ny E16 og ny togtrasé til 

Ringerike? En sammenligning med Ullensaker kommune (utbyggingen av Gardermoen) 

viser at Ullensaker hadde omtrent samme befolkningsøkning forut for utbyggingen som 

Ringerike kommune (0,4% årlig). Selve vedtaket (1993) om utbygging utløste ingen økning 

i befolkningsmengden, men fra åpningtidspunktet etablerte kommunen seg som den 

kommune i landet med størst befolkningsvekst (3,4%).  

Det er derfor liten grunn til å tro at ny E 16 og ny togtrasé til Ringerike skal ha et potensiale 

for å utløse tilsvarende vekst som i Ullensaker kommune, siden ny vei og togtrasé i seg selv 

ikke skaper arbeidsplasser utover anleggsperioden. Dersom kommunen eller næringslivet 

ikke makter å benytte endringen i infrastruktur til å skape vekst i antall arbeidsplasser, 

boligutvikling, skole og barnehager, vil etableringen av ny vei og bane kun gi en kortsiktig 

effekt på befolkningsutviklingen. 

Kommunestyret har lagt seg på en befolkningsvekst på 2,2% fra 2019. Dette er i 

plansammenheng realistisk, men dersom kommunen ikke lykkes med å utnytte mulighetene 



som ny vei og bane gir, er det liten grunn til å tro at en bedret kommunikasjon mot Bærum 

og Oslo alene vil stimulere til et varig taktskifte i befolkningsveksten, og veksten vil igjen 

«flate ut» fra 2030. 

 

«Eldrebølgen» 

Antall eldre over 80 år vil være stabilt fram til 2023, men vil statistisk stige betraktelig etter 

2023. Men denne «Eldrebølgen» vil ikke være noen bølge, ettersom veksten i antall eldre 

etter 2023 vil være en varig vekst. Figuren nedenfor illustrerer dette fram til 2040. 

 

SSB produserer ikke tall på kommunenivå for tiden etter 2040. Nasjonale tall viser 

imidlertid at antall eldre vil øke kontinuerlig frem til år 2100. Denne veksten i antall eldre 

vil føre til at aldersbæreevnen synker. Befolkningsvekst vil motvirke dette da det i liten grad 

er innflytting av eldre som representerer vekst. Fortsatt vekst vil derfor føre til en mindre 

negativ utvikling i aldersbæreevnen. Vekst innebærer imidlertid også vekst i behovet for 

kommunale tjenester. Kommunaløkonomisk er det derfor svært viktig å ha fokus på god 

kapasitetsutnyttelse på sosial infrastruktur (særlig barnehager og skoler). 

Pr. i dag har Ringerike kommune 1850 personer over 80 år. I 2030 vil dette ha vokst til 2840 

personer. I 2040 vil antallet være 3500 personer, og denne veksten vil fortsette. 

 

Arbeidskraft 

Utbygging av botilbud med heldøgns omsorg vil ikke ha noen effekt relatert til 

eldreomsorgen dersom kommunen ikke greier å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til å gi 

nødvendig og faglig forsvarlig helsehjelp. 

Tilgang til tilstrekkelig arbeidskraft er en nasjonal utfordring. For kommunesektoren peker 

behovene i pleie- og omsorgssektoren seg ut som den absolutt største utfordringen. I 

debattheftet «Rikdommens dilemma» beskriver KS utfordringen slik:  

«Det største behovet for pleie og omsorg er blant dem over 80 år. I dag er de 216 000. Men 

med rekordgenerasjoner kommer det flere. I 2030 vil nesten 320 000 mennesker i landet 

være eldre enn 80 år, og i 2050 blir de over en halv million. Samtidig som behovene øker vil 

mange forlate arbeidsmarkedet, og det vil være færre til å ta forsørgelsesbyrden. I 1950 var 



bare åtte prosent av befolkningen over 67 år. De vil øke til 18 prosent i 2030 og til over 20 

prosent i 2050.»  

Det blir færre arbeidstakere per pensjonist, og dermed færre til å sikre samme velferdsnivå 

som i dag. Behovet for mer arbeidskraft vil gjøre seg gjeldende innenfor flere yrker og 

sektorer. Innen helse- og omsorgssektoren vil det trolig mangle både helsefagarbeidere og 

sykepleiere i betydelig omfang, og nasjonalt og lokalt vil det være en stor utfordring å sikre 

arbeidskraft nok til å opprettholde velferdsordningene i fremtiden. Kommunen må håndtere 

en stor økning i antall mennesker som har behov for pleie- og omsorgstjenester, samtidig 

som antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) blir færre. I likhet med resten av kommune-

Norge vil Ringerike kommune i årene fremover stå overfor store utfordringer med å skaffe 

nok og riktig arbeidskraft til å løse oppgavene.  

 

Demensforekomst 

Når omkring 80% av alle som bor i heldøgnsbemannet plass har demens, betyr dette at antall 

personer med demens, er en svært viktig «driver» for behovet for heldøgns plasser.  

Stortinget legger følgende prinsipper til grunn for morgendagens løsninger:   

 Små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger 

 Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats 

knyttes til den enkeltes behov 

 Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle 

bygg med helse- og omsorgsformål. 

 Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle 

nødvendige bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom) innenfor 

privatarealet, tilrettelagt både for beboer og pårørende 

 En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i 

tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning. 

Overført til Ringerike betyr dette at flere av omsorgsboligene med heldøgnsbemanning bør 

øremerkes demente, dvs. defineres som bofellesskap for demente. Dette må ikke 

nødvendigvis gjelde hele omsorgsboliganlegg, men definerte bofellesskap på 8-10 plasser. 

Det er bedre å øremerke avdelinger for demente, selv om de ikke er optimalt fysisk utformet, 

enn at beboere med demens bor sammen med beboere med andre hjelpebehov. Dette er for 

øvrig noe kommunen er forpliktet til, bl.a. gjennom pasient og brukerrettighetsloven som gir 

rett til tilpassede tjenester. 

En ren framskrivning av personer med demens for Ringerike kommunes vedkommende 

viser at antallet demente vil øke med 42% fra 2016 til 2030. Dette tilsvarer ca. 220 personer. 

I dag bor ca. 25% av alle som har demens på sykehjem, der mange av plassene ikke er 

spesielt tilrettelagt for denne målgruppen. 

En utredning fra Kompetansegruppen for demens i Akershus, viser at ca. 60 % av de 

demente kan bo i eget hjem (med nødvendig bistand og omsorg), mens ca. 40 % har behov 

for spesielt tilrettelagte tilbud med heldøgns omsorg. Dette innebærer at i Ringerike 

kommune i dag (2016) burde 313 demente bo i eget hjem, mens 209 demente burde ha et 

botilbud med heldøgns omsorg. De faktiske tall er henholdsvis 393 demente i eget hjem og 

130 demente i tilrettelagt botilbud med heldøgns omsorg. Dette takket være en massiv 

innsats fra pårørende og hjemmetjenestene. 



Tilsvarende beregning for 2030 viser at vi da bør ha 446 demente i eget hjem og 297 

demente i tilrettelagt botilbud med heldøgns omsorg, m.a.o. et behov for økning på 160-170 

botilbud med heldøgns omsorg bare for denne gruppen. Men dette er en «Worst case»-

prognose. 

Både Oslo og Bærum kommuner er i ferd med å utvikle demenslandsbykonsepter etter 

inspirasjon fra De Hogeweyk i Nederland. I De Hogeweyk bor rundt 150 personer med 

demens i 23 bokollektiv som er organisert i en kvartalsstruktur med en inngang. Innenfor 

kvartalet beveger alle seg fritt. Her har de både en kafé, en restaurant, butikk og 

underholdningstilbud. Konseptet skal gi beboerne mulighet til å leve sitt liv (mest mulig) 

som tidligere til tross for langt fremskreden demens. Forutsetningen for å kunne etablere et 

spekter av tilbud innenfor et slikt kvartal er en kombinasjon av mange beboere og frivillig 

innsats. Bærum kommune planlegger ut fra at demenslandsbykonseptet skal gi 20 % lavere 

kostnader per plass enn en ordinær sykehjemsplass. Rådmannen ser ikke bort fra at dette kan 

være en modell Ringerike kommune bør benytte seg av framfor tradisjonelle tilrettelagte 

bofellesskap og sykehjem m/heldøgns omsorg. 

 

Utbygging av hjemmetjenester 

Standard, kvalitet og kapasitet i de ambulante hjemmebaserte tjenester påvirker i stor grad 

volumet på botilbud med heldøgns omsorg. De fleste kommuner oppgir at de satser på 

hjemmebaserte tjenester, hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og 

dagtilbud. Så også i Ringerike. Går man derimot dypere inn i materien, vil nok denne 

satsingen i mange kommuner framstå som gode intensjoner.  

 

En reell satsing på disse områdene har som intensjon at kostnadene skal reduseres. Frederica 

(som er en av inspirasjonskildene for hverdagsrehabilitering) dokumenterer en reduksjon i 

driftskostnadene innen hjemmebaserte tjenester på 14%. I Ringerike har hjemmebaserte 

tjenesters andel av samlede utgifter til pleie og omsorgstjenester gått ned. Men dette har nok 

først og fremst sammenheng med de innsparingstiltak som har blitt gjennomført, samt at 

kommunen har økt antall plasser med heldøgns omsorg (siden forrige undersøkelse i 2010). 
 

En rapport fra «Ny Analyse as» viser at en fremskrevet dekningsgrad på 24% med dagens 

organisering, kan reduseres til 14% med høy effekt av velferdsteknologi, dvs. en reduksjon 

på nær 60 %. Dette har sammenheng med hvordan teknologi kan redefinere behovet for 

heldøgnsbemannet omsorg. Brukers behov er at helsepersonell skal kunne stille på kort 

varsel dersom det skjer noe med brukerne. Forutsetningen for dette handler om 

kommunikasjon, hvordan registrer personell at det skjer noe med brukeren, og hvor lang 

avstand (i tid) er det til brukeren. Velferdsteknologi kan skyve grensen for hvor lenge 

brukeren (og pårørende) opplever det som trygt å bo hjemme. Redusert i behov for heldøgns 

omsorg, fører ikke til at behovet for tjenester blir borte. I et slikt scenario, må en stor del av 

de sparte utgiftene til heldøgns omsorg derfor kanaliseres til hjemmetjenester.   

 

Vi ser også at den samme type velferdsteknologi kan føre til at det er mulig å redusere 

bemanningen på natt i sykehjem. Teknologi fremfor tilsynsrunder fører til at nattevakten kan 

bruke tid hos de beboerne som har behov for hjelp og uønskede hendelser som i dag skjer 

mellom tilsynsrundene, kan oppdages og håndteres raskere. Selv med mindre 

personalressurs kan kvaliteten bli bedre. 

Dagsenteropphold to ganger per uke eller mer til personer med demens kan redusere 

pårørendes stress og øke deres kapasitet til å gi omsorg. Dagsenteropphold kan forebygge at 



pårørende blir utslitt. Det er svært viktig å opprettholde pårørendeomsorg i hjemmet lengst 

mulig og det kan trygt investeres mye i dette, dersom det utsetter bruk av heldøgnsbemannet 

tjeneste. 

 

Framtidige strukturendringer 

Kommunen må nødvendigvis ikke selv etablere nødvendig bygningsmasse for botilbud med 

heldøgns omsorg og husbankens muligheter for kommersielle utbyggere til å oppnå 

investeringsstøtte eller grunnlånsfinansiering dersom man aksepterer en kommunal 

tildeling/tilvisningsrett, må promoteres. Hvilke utbyggingsmønstre vi vil se i Hønefoss i 

fortsettelsen vil også være av vesentlig betydning, også for behovet. Sentrumsnære boliger 

vil trolig være attraktive for godt voksne. Det vil være lettere å møte alderdommen i 

sentrumsnære leiligheter enn i enebolig i utkanten av kommunen. I tillegg til at boformen 

gjør det lettere å klare seg selv eller med litt tjenester lenger, vil kommunale tjenester kunne 

ytes mer effektivt når det er kort fysisk avstand mellom brukerne. Organisering av baser og 

bruk av velferdsteknologi kan bidra til å redusere behovet for tilsynsbesøk og kjøretid. 

Også kommunaløkonomi trekker i retning av å etablere mange plasser for heldøgns omsorg 

samme sted. Med dagens sykesignalanlegg, er det gjerne en nattevakt på 24 (gjennomsnitts-) 

beboere vanlig. Det betyr at det må være minimum 48 plasser for å ha grunnlag for to 

nattevakter på jobb. Det vil være lettere å tilpasse ressursene på natt, dersom det er flere enn 

to nattevakter. Samtidig ser vi også at sykesignalanlegg som er kjøpt inn til nye sykehjem, 

allerede har blitt «gammeldagse» innen sykehjemmet åpner. Det skjer en rivende utvikling 

som gir rom for å vurdere nødvendig kapasitet på natt. Det vil være lettere å justere 

kapasitet, jo større etablissementene er. Demenslandsbykonsept og nattvakts-løsninger, taler 

isolert for at kommunen bør etablere et anlegg på mer enn 100 heldøgns omsorgsplasser for 

demente.  

Ringerike kommune har i dag 35 nattevakter. 2 av disse er ambulerende, resten er fast 

stasjonert. Med en kostnad på omkring 1,6 mill. per nattevakt, er kommunens utgifter til 

nattevakter omkring 56 mill. Dette tilsvarer nær 13 % av kommunens samlede utgifter til 

pleie- og omsorgstjenester. 

 

Endringer i finansieringsordningene 

Det er all mulig grunn til å anta at ordninger for bruk av egenbetaling vil endres i nær 

framtid. Betalingsordninger som er nøytrale uavhengig av om du bo på institusjon eller ikke, 

endret adgang til inntektsgradert betaling og endrede frikortordninger, vil være en 

sannsynlig situasjon i 2030. Det vil antagelig også være behov for å finansiere en større del 

av tjenestene gjennom brukerbetaling. I tillegg vil økt brukerbetaling kunne virke 

etterspørselsregulerende og også stimulere et mulig privat marked. Strammere økonomi vil 

også være en «driver» for å nærme seg finske, svenske og danske erfaringer i omfanget av 

pleie- og omsorgstjenester.  

 

Hor mye kan pårørende være villige til å bidra med? 

Omkring 40 % av Ringerike kommunens voksne innbyggere er aleneboende. Dette er som i 

resten av landet.  

En lang tidsserie viser at andel aleneboende 67 år og eldre, steg kraftig på 60- og 70-tallet. 

Stigningen var mindre bratt på 90-tallet, mens andelen aleneboende flatet ut og har de siste 



årene vist en viss nedgang. Det finnes forskning som viser at forventet andel enslige eldre 

over 80 år vil synke. Dødelighet, reduserte kjønnsforskjeller i levealder, samlivsbrudd og 

nye samliv er forklaringsfaktorer for en slik utvikling. 

Dette er viktig for kommunens pleie og omsorgstjenester. Studier viser at alvorlig kognitiv 

svikt, atferdsproblemer og depresjon øker sjansen for innleggelse på sykehjem, spesielt 

dersom den eldre er aleneboende.  

Omkring halvparten av mottakerne av hjemmetjenester er aleneboende.  Andelen som var 

aleneboende ved flytting til sykehjem kjenner vi ikke, men denne er langt over 50 %.  

Et forsiktig anslag basert på Levekårsundersøkelsen 2008 viser at det ble utført om lag       

96 000 årsverk i ulønnet omsorgsarbeid til syke, eldre og funksjonshemmede i og utenfor 

husholdningen, mens det ble utført om lag 120 000 årsverk i kommunal pleie- og 

omsorgstjeneste. Pårørendeomsorg er m.a.o. nesten like omfattende som den kommunale 

omsorgen. Ektefelle/samboer utfører en stor del av denne omsorgen.  

Det er dokumentert at rådgivning og støtte til pårørende er et effektivt tiltak for å redusere 

behovet for kommunale tjenester. Et kontrollert forsøk der par fikk 6 ganger rådgivning og 

deltagelse i støttegrupper, kunne dokumentere utsatt innleggelse i sykehjem gjennomsnittlig 

329 dager og redusert antall pårørende med depresjon. Tiltak for å redusere andelen 

aleneboende er altså bra, både for folkehelsen og for kommunaløkonomien. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har i denne saken forsøkt å skaffe tilveie et plangrunnlag for å vurdere hvor 

mange botilbud/boenheter med døgnkontinuerlig pleie og omsorgstilbud Ringerike 

kommune med endrede forutsetninger vil trenge fram mot år 2030. Det er i denne 

sammenhengen viktig å presisere at rett omsorgsnivå ikke er avhengig av en spesiell type 

bolig. Det avgjørende er at kvalifisert personalet kan bistå den eldre, i den boligen pasienten 

til enhver tid befinner seg i. 

Heldøgns omsorg omfatter svært mange og ulike tilbud. «Heldøgns omsorg» har blitt en 

samlebegrep for langtidsplass, skjermede plasser for demente, spesialplasser for utagerende 

demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass. Plassene blir tilbudt både i 

sykehjem og omsorgsbolig. Vi registrerer også at sentrale aktører som Husbanken, SSB og 

kommunene ofte anvender begrepet «heldøgns omsorg» forskjellig. Særlig får kravene til 

personalbase betydning for hvor mye som skal regnes som et heldøgns tilbud. SSB og 

Husbanken stiller ulike krav her. SSB omfatter tilbud i institusjon og boliger med personell 

hele døgnet, og statistikken bygger på sine krav til personalbase, som imidlertid ikke er de 

samme som tilsvarende krav fra Husbanken. Ledere på strategisk og operativt nivå i 

kommunene har ofte heller ingen felles forståelse av begrepet, og statistiske sammenligner 

får dermed begrenset verdi. 

 

Behovet for botilbud med heldøgns omsorg 

 

Når det framtidige behov skal forsøkes identifisert, kan vi heller ikke underslå at alle andre 

nordiske land har en langt lavere dekningsgrad av boliger med heldøgns omsorg enn den 

Norge opererer med, basert på 25% plasser i forhold til antall eldre over 80 år. 

 



 
I dag er det ingen andre land i Norden som i sin statistikk skiller mellom institusjon og 

omsorgsbolig med heldøgns tjenester, og det ville antagelig være langt enklere om man i 

Norge også definerte begrepet som «boform med heldøgns omsorg», uansett om dette 

tilbudet ble gitt på institusjon eller forskjellige typer omsorgsboliger. Dermed ville det også 

bli mulig å definere normtall når mål skal defineres/identifiseres. 

Det er også viktig å ta med i betraktningen at Ringerike kommune i dag ligger med en lavere 

dekningsgrad enn landsgjennomsnittet, et forhold som forsterkes ved at halvparten av 

kommunens plasser benyttes av grupper under 80 år. 

Agenda konkluderer med at antall heldøgns plasser i Norge trolig blir redusert de neste ti 

årene og det er mange argumenter som taler for at dekningen av tradisjonelle 

sykehjemsplasser for eldre over 80 år fortsatt blir redusert i årene som kommer. Vi vil 

tilnærme oss et nivå som er mer vanlig i de andre nordiske landene. Levealderen vil øke, 

tjenestene i hjemmet bygges ut, det blir lagt vekt på mestring og at eldre skal ta ansvar for 

egen bolig. Derfor er det sannsynlig at antall plasser blir redusert i årene som kommer. 

Agenda anbefaler derfor at planleggingen på nasjonalt nivå bør derfor primært rettes mot en 

reduksjon av institusjonsplasser, og ikke en økning. 

Dersom dagens dekningsgrader benyttes på foreliggende befolkningsframskriving, vil 

behovet for botilbud med heldøgns omsorg i Ringerike kommune innenfor de forskjellige 

aldersgrupper utvikle seg slik: 
 

 



 
Framskrivingen bygger på dagens aldersfordeling på beboere på langtidsplass institusjon og 

heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre (korttidstilbud er ikke med her). Framskrivningen 

viser en svak vekst i behov frem til 2021. Veksten frem til 2021 utgjør 14 plasser og skyldes 

primært vekst i antall innbyggere mellom 67 og 80 år.   

I perioden 2021-2026 vil veksttakten øke fra knapt 2 plasser per år til 5 plasser per år. Etter 

2026 vil veksten i framskrevet behov øke ytterligere og variere mellom 9 og 13 plasser per 

år frem til 2040 (et gjennomsnitt på 11 plasser per år).  

Dette gjelder langtidsplasser i botilbud med heldøgns omsorg. Rådmannen legger til grunn 

at for hver 3. langtidsplass vil det være behov for 1. korttidsplass. Dette er en sannsynlig 

utvikling, da mange plasser med kort liggetid er en kritisk suksessfaktor for å opprettholde 

en bærekraftig pleie og omsorgstjeneste. Legger vi alle disse faktorer til grunn, vil behovet 

for botilbud med heldøgns omsorg (både korttids og langtids) fram mot 2030 være slik: 

 

Dette tilsier at Ringerike kommune må etablere 100 nye botilbud med heldøgns omsorg i 

perioden fram til 2030. Da er det ikke korrigert for mulig effekt av hverdagsrehabilitering, 

innføring av velferdsteknologi, mobilisering av frivillige og pårørende, styrking av 

korttidstilbud og etablering av kommunal akutt døgnenhet (KAD).  

Det har lenge vært drøftet bygging av et nytt sykehjem i Ringerike, fortrinnsvis i Hønefoss. 

En del av langtids- og korttidsplassene bør antagelig planlegges som institusjonsbaserte 

plasser. Ut ifra de signaler og rapporter som nå foreligger, vil den største gevinsten ved 

bygging av nytt sykehjem være at kommunen får sanert gamle, uhensiktsmessige og 

kostnadsinneffektive plasser ved dagens Hønefoss sykehjem. Men med den usikkerhet og de 

signaler som gis sentralt, er det høyst usikkert hvilke volum et nytt sykehjem må planlegges 

for. Kanskje vil behovet reduseres? Kanskje bør Ringerike kommune vurdere etablering av 

en «demenslandsby»? 

Rådmannen anbefaler derfor at en endelig avgjørelse vedr bygging av et nytt sykehjem 

avventes til en ny behovsrevisjon gjennomføres i 2020, og at de planlagte byggeprosjekter 

på HOV og i Heradsbygda (tidligere Norderhovhjemmet) videreføres, med målsetting om en 

optimal utnyttelse av eiendommen i Heradsbygda. De gjennomførte mulighetsanalyser tilsier 

at disse prosjektene vil gi kommunen ca. 50-60 boenheter med heldøgns omsorg i 

Heradsbygda og 20-25 boenheter på Hov innenfor en akseptabel tidsramme. 



 

Vedlegg 

 AGENDA Kaupang: «Heldags omsorg, - kommunenes dekningsgrad». Rapport 

April 2016. 

 Rune Snildal, Bærum kommune: «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - 

framskrivninger og anbefalinger». Rapport Mai 2016. 
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Forord 
Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag fra KS. Prosjektet omhandler kommunenes deknings-
grad av heldøgns omsorg, og undersøker muligheten for en mer lik praksis for beregning av 
behovet for heldøgns omsorg i kommunene, og hvorvidt dette lar seg overføre til et nasjonalt nivå. 
Prosjektet har vært gjennomført i perioden august 2015 til mars 2016. 

Sentrale kontaktpersoner i KS har vært fagleder Anne Gamme, rådgiver Hilde Ravnås, spesialråd-
giver Geir Halstensen, seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen og rådgiver Ann Lisbeth Sandvik. 

Prosjektet har vært gjennomført i et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole (tidligere 
Diakonhjemmet høgskole) og Agenda Kaupang. Medarbeidere fra VID vitenskapelige høgskole har 
vært professor Liv Wergeland Sørbye, som også har vært prosjektleder, professor Sidsel Sverdrup 
og dosent Birgit Brunborg. Medarbeidere fra Agenda Kaupang har vært seniorrådgiver Per 
Schanche og kvalitetssikrer seniorrådgiver Svein Lyngroth. 

Prosjektet har hatt en referansegruppe. Den har bestått av kommunaldirektør Velferd Eva Waaler 
fra Bærum kommune, fagsjef Eva Hurtig fra Byrådsavdeling og spesialrådgiver Elisabeth Bøe fra 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune, Kjell Andreas Wolff, Bergen 
kommune og Pål Arne Edvinsen fra Ullensaker kommune.  

I forbindelse med datainnsamlingen har det vært gjennomført en rekke informantintervjuer. Det har 
også vært gjennomført en dialogkonferanse med referansegruppen, berørte aktører og eksperter 
på området.  

Vi ønsker å takke alle som har bidratt gjennom intervjuer, samtaler og konferanse for nyttige og 
viktige erfaringer, synspunkter og konstruktive kommentarer. 

 

 

Oslo, 8. april 2016 

VID vitenskapelige høgskole/Agenda Kaupang 
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Sammendrag  

Bakgrunn 

I Norge har velferdsstaten sørget for omsorgen for de gamle. Det har vært en forventning om at 
antall sykehjemsplasser skal utgjøre 25 % av antall eldre over 80+ år. Det skapes usikkerhet og 
uklarhet når begrepene man anvender gis ulikt innhold ved beregning av behov. En rekke 
nasjonale og internasjonale studier viser at den økte andel av eldre skaper nye samfunnsmessige 
utfordringer. Dette innebærer at den norske velferdsmodellen blir satt på prøve. De siste tiårene 
har de andre nordiske landene trappet ned den klassiske institusjonsmodellen, mens Norge langt 
senere er kommet i gang med alternative tilbud til heldøgns omsorg.  

Prosjektet har vært avgrenset til å gjelde den eldre delen av befolkningen som er 80 år eller eldre. 
Fokus har vært på hvordan kommunene har organisert eldreomsorgen med vekt på andel boliger 
med og uten heldøgns omsorg. Søkelyset har også vært rettet mot sammenhengen mellom ulike 
boliger og de helsefaglige behovene eldre over 80 år har, i tillegg til de nærmeste pårørende sine 
behov.  

Metode og gjennomføring 

Som grunnlag arbeidet formulerte vi hypotesen om at en dekning av heldøgns omsorg på mellom 
16 og 20 % (av befolkningen over 80 år) bør være en anbefalt norm. Det har vært anvendt et bredt 
spekter av ulike typer data: en gjennomgang av aktuell litteratur, statistikk og begreper. Utvalget 
bestod av 26 casekommuner av disse ble 6 definert som eksempelkommuner. Det har vært utført 
intervjuer, både telefonisk og individuelt, med flere informantgrupper, herunder med ledere og 
planleggere på strategisk nivå i alle casekommuner. I de seks eksempelkommunene ble det 
gjennomført intervju med avdelingsledere på sykehjem og med ledere på tildelingskontor og 
utadvendte tjenester. I tillegg ble pårørende til eldre med omfattende omsorgsbehov i alle 
eksempelkommuner intervjuet. Videre har det i eksempelkommunene vært utført en vurdering av 
eldre med omfattende omsorgsbehov. Det har også vært gjennomført en dialogkonferanse. 

Funn 

Ulik forståelse av «heldøgns omsorg» gjør planleggingen vanskelig 

Et viktig funn er at sentrale aktører som Husbanken, SSB og kommunene anvender begrepet 
«heldøgns omsorg» forskjellig. Særlig får kravene til personalbase betydning for hvor mye som 
skal regnes som et heldøgns tilbud. SSB og Husbanken stiller ulike krav her. SSB omfatter tilbud i 
institusjon og boliger med personell hele døgnet, og statistikken bygger på sine krav til personal-
base, som imidlertid ikke er de samme som tilsvarende krav fra Husbanken. Ledere på strategisk 
og operativt nivå i kommunene har heller ingen felles forståelse av begrepet.  

Det er en utfordring for hele feltet, både administrativt og politisk når politikere og sentrale og lokale 
beslutningstakere ikke har felles innhold i de begrepene de anvender. Blant annet gir det ulike 
forståelser av hvor stor dekningsgraden er, og hvor stort behov man egentlig skal dekke. 

Heldøgns omsorg omfatter svært ulike tilbud 

Informantene forteller at heldøgnstilbudet er et samlebegrep for svært ulike tilbud når det gjelder 
type plass, hvor plassene blir tilbudt og omfanget av bemanningen. Noen eksempler på plasser 
som har blitt omtalt i intervjuene er langtidsplass, skjermede plasser for demente, spesialplasser 
for utagerende demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass. Plassene blir 
tilbudt på sykehjem, aldershjem og omsorgsbolig. Det er store forskjeller i bemanningen for de 
ulike tilbudene. Den såkalte pleiefaktoren (antall brukere/antall årsverk) vil kunne variere fra rundt 
0,2 til 1,5. 
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Det er også store forskjeller på omfanget av bistand som gis i boliger med personell hele døgnet. 
Statistikk fra åtte kommuner viser at gjennomsnittlig antall tilbudte timer varierer fra 8,7 timer i Oslo 
til 43,8 timer i Fjell. Tilbudet om heldøgns omsorg i boliger blir altså gitt til brukere med svært ulike 
behov for bistand. 

Alle kommuner med høy dekning er små kommuner  

35 % av landets kommuner hadde i 2014 en høyere dekning enn 20. Bare 12 % av landets 
innbyggere bor i disse kommunene. En mulig forklaring kan være at i noen kommuner vil utbygging 
av et sykehjem med normal størrelse gi høy dekning fordi kommunen har så få eldre. Små 
kommuner med høy dekning har ikke vært prioritert i vårt arbeid.  

Inntektsnivået av relativt liten betydning for tilbudet av heldøgns omsorg  

Kommuner med høye inntekter har i liten grad brukt disse inntektene til utbygging av heldøgns-
tilbudet. Og kommuner med lave inntekter kan samtidig ha en høy dekning for heldøgnstilbudet. 
Det ser med andre ord ut til at andre forhold enn inntekt er av større betydning når man skal 
forklare forskjeller mellom kommuner i dekningen. 

Botilbud til eldre er 50 % høyere i Norge enn resten av Norden 

De andre nordiske landene skiller ikke i statistikken mellom tilbudet om heldøgns omsorg med 
andre botilbud til eldre. Det samlede botilbudet i Norge er rundt 50 % høyere enn det som er vanlig 
i de andre nordiske landene. Sammenlikningen gir en indikasjon på at det er mulig å etablere et 
tilbud med lavere dekning også i Norge.  

Kommunene satser på utvikling av de trinnene i midtre og nedre del av omsorgstrappen 

Det er slående hvor stor vekt kommunene legger på å utvikle tilbudet på de trinnene i midtre og 
nedre delen av omsorgstrappen, og hvor mange av tiltakene går igjen i flere kommuner. Mange av 
kommunene forteller om tiltak på følgende områder: Hverdagsrehabilitering, mobilisering av 
frivillige og velferdsteknologi med trygghetsalarmer og andre tiltak. 

Gode boliger for eldre reduserer behovet for bygging i kommunal regi 

I mange kommuner er det imidlertid vanlig å se heldøgnstilbudet i sammenheng med andre 
botilbud til eldre. Mange kommuner har erfart at sentrumsnære boliger kan være attraktive for 
personer over 50 år. I slike leiligheter kan det være lettere å møte alderdommen enn i eneboliger 
som ligger mer i utkanten av kommunen. Fordelen for kommunen med slike boliger på det private 
markedet, er at de reduserer behovet for utbygging av boliger i kommunal regi og de kan legge 
grunnlag for mer rasjonell drift av hjemmetjenestene. 

Reduksjon i dekningsgrad som ikke er tallfestet 

Beregningene av fremtidig behov blir ofte gjort med utgangspunkt av en videreføring av dagens 
dekningsgrader. Informantene i kommuner med en slik tilnærming gir samtidig uttrykk for at økt 
satsing på hjemmebasert omsorg vil kunne føre til redusert behov for sykehjem og omsorgsboliger 
med heldøgns omsorg. Det er sjelden at en eventuell reduksjon er tallfestet. En begrunnelse er at 
det er vanskelig å vite hvor stor reduksjonen vil bli, og at det kan være like greit å tilpasse 
utbyggingen etter hvert som man vinner erfaring med hvor stor reduksjonen faktisk vil bli. 

Kommunale politikere støtter vridingen fra sykehjem til tilbud i hjemmet 

De aller fleste av politikere i kommunene i vår undersøkelse støtter utviklingen om å satse mer på 
hjemmebasert omsorg til erstatning for sykehjem. Det gjorde de ikke i samme grad for noen år 
siden. 
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Staten snakker med to tunger 

De siste årene har staten gitt en rekke signaler om at kommunene bør satse sterkere på 
forebygging. Samtidig gir staten signaler om betydningen av å bygge ut flere sykehjem og boliger 
med heldøgns omsorg. Flere av våre informanter har gitt uttrykk for at disse signalene ikke helt 
henger sammen. Informantene opplever altså at «staten snakker med to tunger». 

Eldre med alvorlige medisinske tilstander får plass i sykehjem 

Det ble gjennomført en vurdering av 56 eldre som fikk omfattende hjemmetjenester. Gjennom-
snittsalderen var 87,5 år. Mange hadde hatt et eller flere korttidsopphold i sykehjem i løpet av de 
siste fem årene og vel en fjerdedel hadde vært innlagt i sykehus i løpet av de tre siste månedene. 
Med hensyn til tjenestetilbudet så hadde en tredjedel hatt hjemmesykepleie i mer enn 5 år. 
Omfanget av hjemmesykepleietimer pr. uke var 8. Gjennomsnittlig antall besøk hver dag var 2,5.   

De viktigste årsakene til hjemmesykepleie var hjelp til medikamenthåndtering, personlig hygiene og 
ernæring. Få hadde formelle behandlingsopplegg eller sykepleiefaglige prosedyrer (kateterstell, 
sårskift, rehabilitering). Deres plager ble stort sett lindret ved hjelp av god pleie og medisiner. Vel 
en tredjedel ble vurdert til å være moderat til svært alvorlig kognitivt svekket. De medikamentene 
som ble gitt hyppigst var smertestillende og sovemedisiner. En femtedel hadde behov for anti-
depressiva og en tilsvarende andel for angstdempende medisiner.  

I tillegg til disse nevnte plagene var det få som hadde andre symptomer som svimmelhet, ustabil 
gange, dyspné, utmattelse eller plager fra mage/tarm. Vel en tredjedel av pasientene vurderte sin 
egen helse til å være dårlig. Pasientens opplevelse av sin situasjon var sammenfallende med 
objektive kvalitetsindikatorer som viste høy pleietyngde og risiko for institusjonsinnleggelse. 

Fornøyde pårørende, men føler de kommer til kort 

Omsorgsgiver var i snitt 64 år og var oftest en datter eller en sønn. Der ektefeller bodde sammen, 
klarte de eldre seg lengre i egen bolig. De pårørende klaget over tunge pleieoppgaver. Mange 
pårørende hadde imidlertid konstant dårlig samvittighet for ikke å stille opp nok. Ordningen med 
korttidsopphold gjorde det lettere å ta ansvaret som omsorgsgivere.  

For å kunne gi et fullgodt tilbud utenfor institusjon krevers kontinuitet i hjemmetjenestene. Det må 
sikres høy faglig kompetanse, evne til dokumentasjon og analyse av kvalitative og kvantitative 
data. Omsorgen skal gis på pasientens premisser. Pårørende sin situasjon er ofte avgjørende for 
om den gamle fortsatt kan bo i eget hjem. 

Konklusjoner og anbefalinger 

Funnene i rapporten danner grunnlag for konklusjonene og anbefalingene som blir omtalt i det 
følgende. 

Begrepene i statistikken må defineres på nytt 

Begrepet heldøgns omsorg bør omfatte tilbud både i kommunale bygg, stiftelser og i private 
boliger. Det vil være nødvendig med ytterligere utredninger for å komme frem til en mer presis 
definisjon av begrepene. Blant annet vil det være nødvendig å ta stilling til i hvilken grad velferds-
teknologi kan påvirke definisjonene.  

Et skille mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne kan være et viktig grep som 
grunnlag for mer presis kommunal planlegging. Dette grepet kan gjøres uavhengig av om man 
bruker begrepet heldøgns omsorg. Samtidig er det viktig å legge til rette for fleksibel bruk av 
boligene. Det bør være mulig å gi beboerne bistand deler av døgnet i perioder hvor beboerne har 
mindre behov for hjelp. Statistikken bør altså skille mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til 
brukerne.  
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For kommunene vil det viktigste antakelig være å fokusere på det samlede behovet for boliger som 
skal bygges i kommunal regi, og sørge for at boligene er egnet for fleksibel bruk.  

Husbanken bør gi tilskudd til boliger som egner seg for heldøgns omsorg. I så fall ville også 
Husbanken skilt mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne. Et slikt tilskudd kunne 
vært et signal til kommunene om å legge opp til fleksibel bruk av boligene.  

Statistikken kan utvides og gjøres mer tilgjengelig 

Statistikk er et viktig grunnlag for planlegging av tilbudet både for kommunale og statlige myndig-
heter. Intervjuene vi har foretatt med kommunale ledere viser at det er behov for bedre statistikk. 
Det er mulig å gjennomføre ulike forbedringer som vil gjøre statistikken betydelig mer relevant og 
tilgjengelig: 

 Bruk av begreper bør samordnes mellom Husbanken og SSB. Samordning av begrepene vil 
bidra til mindre forvirring i dialogen mellom aktører på ulike nivåer. 

 Tilrettelegge statistikk for kommunene med dekningsgrader for ulike aldersgrupper og ulike 
deler av tilbudet. Det er aktuelt med en inndeling av tilbudet på korttids- og langtidsopphold på 
institusjon og for boliger med ulikt omfang av bemanning. Svakheten med dagens statistikk er 
at den verken er tilstrekkelig detaljert eller tilrettelagt for kommunal planlegging. 

 Det bør utarbeides statistikk for tilbud til ulike brukergrupper. Aktuelle brukergrupper er eldre, 
funksjonshemmede og personer med rus- og psykiske problemer. 

 Det bør også utarbeides statistikk for heldøgns omsorg gitt i private hjem.  

 Det anbefales å gjennomføre et prøveprosjekt hvor de eldre hjemmeboende blir vurdert både 
med IPLOs og RAI-HC. Resultatene vil vise i hvilken grad de er korrelasjon mellom disse to 
skjemaene i forhold til bland annet: pleietyngde, kognitiv fungering, ernæringsstatus, 
sosialfungering og pårørendes situasjon 

 Kommunenes elektroniske hjemmesider kan gjøres mer brukerrettet med informasjon om for 
eksempel hvordan kommunene skal planlegge for heldøgns omsorg. 

 Statistikken må skille mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne. 

 Det er nødvendig å skille mellom kapasitet og faktisk utnyttelse. Kapasiteten sier noe om 
boliger som egner seg for heldøgns omsorg, og utnyttelsen sier noe om hvor mange boliger 
som blir brukt til formålet. Utnyttelsen vil være lavere enn kapasiteten. 

Sentrale aktører bør ha en felles bruk av begrepene 

I tilbudsforespørselen fra KS heter det at regjeringen ønsker å «etablere en plan sammen med KS 
om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg».  

I samarbeidet mellom aktørene vil det opplagt være en fordel med en mer entydig definisjon av 
begrepet. Det burde være et mål at sentrale aktører som Husbanken, SSB og KS hadde en 
omforent og felles bruk av begreper. En felles bruk av begreper blant disse aktørene vil også 
kunne bidra til mer presis planlegging på kommunalt nivå. 

Det er fornuftig at statlige myndigheter samarbeider med KS om utviklingen av tilbudet. Også 
denne planleggingen bør rettes mot bygging av sykehjem og om boliger som er egnet for heldøgns 
omsorg. 

Sentrale aktører kan gi metodisk støtte i planleggingen av heldøgnstilbudet 

Støtten kan omfatte bistand til hvordan man kan utnytte relevant statistikk i planleggingen av 
heldøgnstilbudet. Slik støtte kan bli gitt av aktører som Husbanken og KS. 

I Norge har det gjennom flere tiår vært vanlig å planlegge heldøgnstilbudet ut i fra det samlede 
antall plasser dividert på antall personer over 80 år. Denne særnorske tilnærmingen er grov og blir 
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antakelig benyttet i mangel på mer detaljert statistikk. Det foreslås at denne tilnærmingen avvikles. 
Forutsetningen er selvfølgelig at det utarbeides relevant statistikk for ulike aldersgrupper.  

Det kan også være fornuftig å gi kommunene noe hjelp om hvordan statistikken kan brukes. Videre 
kan det være nyttig for kommunene om det ble tilrettelagt statistikk med utviklingstrekk for den 
enkelte kommune og landet som helhet. 

En veiledende norm for alle kommuner er ikke fornuftig 

Bakgrunnen for vårt prosjekt har vært at regjeringen ønsker å «etablere en plan sammen med KS 
om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg». Spørsmålet har vært om 
det er mulig å tenke seg en mer lik praksis for beregning av behovet i kommunene, og om dette lar 
seg overføre til et nasjonalt nivå. 

Som grunnlag for vårt arbeid formulerte vi hypotesen om at en dekning av heldøgns omsorg på 
mellom 16 og 20 % (av befolkningen over 80 år), bør være en anbefalt norm. Arbeidet i prosjektet 
har skapt tvil om det er hensiktsmessig med en norm for denne delen av tilbudet. Den viktigste 
grunnen er at tilbudet om heldøgns omsorg omfatter svært ulike nivåer av bistand både for 
sykehjem og boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet. I tillegg gir ikke statistikken et helt 
pålitelig bilde av dagens situasjon, selv etter de prinsippene som gjelder. Disse forholdene har gjort 
at det ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å verifisere hypotesen vi hadde da arbeidet startet. 

Konklusjonen er altså at det er lite hensiktsmessig med en nasjonal norm for dekningsgraden. En 
tilsvarende konklusjon blir trukket i «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11). Det blir vist til at det er 
en myte at det eksisterer en statlig norm på en dekningsgrad på 25 %. Det blir vist til at det ikke 
eksisterer en slik statlig norm, og at en dekningsgrad på 25 % savner også et faglig vitenskapelig 
belegg. 

En differensiert kommunal norm kan være fornuftig 

En kommunal veiledende norm kan imidlertid fortsatt være fornuftig. Det anbefales at en slik norm 
tar utgangspunkt i det samlede tilbudet av sykehjem og boliger til eldre. Dernest kan man eventuelt 
også se på den delen av botilbudet som egner seg for heldøgns omsorg. Det fordrer at det er mulig 
å finne frem til en hensiktsmessig avgrensning av heldøgns omsorg. 

Normen kan ikke være lik for alle kommuner. Nivået avhengig av levealder, kulturelle forhold, 
geografiske avstander, utviklingen av resten av omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kompetanse 
og en vellykket boligpolitikk for eldre. Normen bør derfor differensieres ut fra en vurdering av disse 
forholdene. En norm som er tilpasset særegne forhold i den enkelte kommune gjør at det ikke gir 
særlig mening å snakke om en norm på nasjonalt nivå. 

Antall heldøgns plasser blir trolig redusert de neste ti årene 

Det er mange argumenter som taler for at dekningen av tradisjonelle sykehjemsplasser for eldre 
over 80 år fortsatt blir redusert i årene som kommer. Vi vil tilnærme oss et nivå som er mer vanlig i 
de andre nordiske landene. Levealderen vil øke, tjenestene i hjemmet bygges ut, det blir lagt vekt 
på mestring og at eldre skal ta ansvar for egen bolig.  

Videre viser vårt materiale at vi hadde få eldre med komplekse medisinske utfordringer. Disse 
pasientene er allerede tatt hånd om i institusjon. Det skulle derfor ligge godt til rette for eldre som 
bor hjemme kunne tas hånd om av kommunen på en god måte. Kompetanseoppbygging og 
muligheter til mer tid hos pasienter i risikosonen er viktig. 

Derfor er det sannsynlig at antall plasser blir redusert i årene som kommer. Planleggingen på 
nasjonalt nivå bør primært rettes mot en reduksjon av institusjonsplasser, og ikke en økning. 
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1 Bakgrunn, hovedspørsmål, metode og organisering  

1.1 Innledning 
Norge er et av de landene i Europe, hvor det er lettest og få tildelt kommunal hjemmesykepleie, og 
terskelen for en sykehjemsplass er relativt lav. Norge har de siste tiårene hatt et høyt syssel-
settingsnivå med en høy andel utarbeidende kvinner. Den nordiske velferdsmodellen har satt 
institusjonsomsorgen som gullstandarden for god eldreomsorg. Mens de andre nordiske landene 
begynte å trappe ned på antall plasser i tradisjonelle sykehjem på 90 tallet, fortsatte Norge å bygge 
opp plassene (Rostgaard and Szebehely 2012). Medisinsk ekspertise mente også så sent som i 
2002 at Norge burde ha en dekningsgrad for sykehjemsplasser på 25 % av eldre over 80 år (Bakke 
2002). Den sittende regjering har gått til valg på at de skal gjennomføre lovpålagt rett til opphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister 
(jf. Høringsuttalelse, Helse- og omsorgsdepartementet 2015). 

1.2 Mandat og problemstillinger 
KS vektlegger i sin tilbudsforespørsel at det vil være behov for heldøgns omsorg i fremtiden, til 
tross for at de fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig. Satsing på forebygging, mer enn generell 
innretning mot mer hjemmebaserte tjenester, er et viktig mål for eldreomsorg. KS er opptatt av å 
ikke svekke incentivene til kommunenes arbeid med forebygging i eldreomsorgen. En storstilt 
utbygging av heldøgns omsorg er ikke bærekraftig, verken når det gjelder tilgang på personell eller 
andre ressurser. Vårt mandat har bestått av følgende overordnet spørsmål og problemstillinger: 

Overordnede spørsmål 

1. Er det er mulig å tenke seg en mer lik praksis for beregning av behovet i kommunene? 
2. Lar en slik praksis seg overføre til et nasjonalt nivå?  

Problemstillinger  

1. Hva slags dekningsgrad tar kommunene utgangspunkt i når de beregner behov for heldøgns 
omsorg i en planperiode?  

2. Hva forklarer forskjellene mellom kommunal innretning av heldøgns tilbudet?  
3. Hva er praksis for tildeling av tjenester enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg?  
4. Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og tildeling 

av plass? 

KS har ønsket mer innsikt i ulike sider ved den kommunale praksisen (de fire problemstillingene) 
som grunnlag for å etablere en likere praksis i kommunene (overordnet spørsmål). Oppgaven er 
avgrenset til den eldre delen av befolkningen. Det betyr med andre ord at prosjektet ikke tar for seg 
den delen av heldøgnstilbudet rettet mot yngre aldersgrupper. 

1.3 Opplegg og gjennomføring 
I prosjektet har det vært gjennomført følgende aktiviteter: 

 Gjennomgang av statistikk og begreper 

 Litteraturgjennomgang 

 Intervjuer med ledere og planleggere på strategisk nivå (26 kommuner) 

 Intervjuer med ledere på avdelingsledere på sykehjem (6 kommuner) 

 Intervjuer av ledere på tildelingskontor (8 kommuner) 

 Intervjuer med pårørende til eldre med omfattende omsorgsbehov (6 kommuner) 

 Kartlegging av omsorgsbehov til eldre med omfattende omsorgsbehov (6 kommuner) 

 Dialogkonferanse 
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Det har blitt gjennomført intervjuer med ledere og planleggere på strategisk og operativt nivå i 26 
casekommuner. Formålet med intervjuene var å belyse hvordan planleggingen av heldøgnstilbudet 
skjer på overordnet nivå i disse kommunene. 

Av disse 26 casekommunene er det gjort et utvalg på 6 eksempelkommuner hvor det er 
gjennomført intervjuer med ledere på operativt nivå som har omfattet ledere av tildelingsenheten 
og avdelingssykepleiere på sykehjem. I tillegg har det vært gjennomført intervjuer med pårørende. I 
eksempelkommunene har vi derfor et grunnlag for å sammenlikne hvordan de ulike aktørene 
opplever tilbudet. 

I eksempelkommunene er det foretatt en kartlegging av omsorgsbehovet for noen av de mest 
skrøpelige blant brukerne i hjemmetjenesten. Resultatene av kartleggingen blir brukt som et 
grunnlag for en drøfting av om det er tilstrekkelig å gi et tilbud til disse brukerne i egne hjem. 
Dersom vi finner at disse brukerne krever omfattende omsorg, peker det i retning av at det kan 
være fornuftig å gi et tilbud på sykehjem. Hvis vi derimot finner at behovet for omsorg ikke er så 
stort, vil det være lettere for kommunen å gi et tilbud hjemme hos brukeren. Kartleggingen er 
foretatt ved å bruke en metode som også brukes i andre land. Dette gir et grunnlag for å sammen-
likne omsorgsbehovet for hjemmeboende brukere i Norge med tilsvarende brukere i andre land.   

Gjennomgang av statistikk og begreper 

Mandatet for vårt arbeid har vært å undersøke mulighetene for å etablere en mer lik praksis for å 
beregne behovet for heldøgns omsorg. En slik praksis forutsetter en omforent forståelse av hva 
begrepet «heldøgns omsorg» betyr. Underveis i vårt arbeid har det blitt klart at det er stor forskjell i 
hvordan begrepet blir brukt, både blant statlige og kommunale aktører. Det har derfor blitt brukt noe 
tid til å klargjøre de forskjellige måtene begrepene blir brukt, og til å reflektere over hva grunnen 
kan være til at aktørene bruker begrepet forskjellig. Denne delen av arbeidet har blitt viktigere enn 
først antatt.  

Videre har det blitt hentet inn statistikk som beskriver dagens dekning og utviklingen av sykehjem 
og andre botilbud for eldre, både for Norge og andre land i Norden. 

Litteraturgjennomgang 

Vi presenterer en kort omtale av faglitteratur, offentlige utredingen, rapporter samt forsknings-
litteratur. Det er ikke foretatt et systematisk litteratursøk. Hensikten er å kunne sammenligne 
norske forhold med internasjonalt arbeid relatert til de eldres behov for ulike bo- og omsorgstilbud. 
Samfunnet er i endring og det er også eldres behov for kommunale tjenester. De store ulikheter det 
er i de forskjellige norske kommuner og erfaringer fra andre land kan gi ny kunnskap til et 
utfordrende omsorgsfelt. 

Intervjuer med ledere og planleggere på strategisk nivå 

Det ble sendt invitasjon pr. mail til rådmenn i 42 kommuner som var valgt etter kriteriene omtalt i 
kapittel 1.4. En del kommuner svarte positivt på mailen og andre svarte positivt etter purring på 
telefon. I alt 26 kommuner har deltatt som casekommuner.  

Informantene var i hovedsak helse- og omsorgssjefer eller liknende. Disse lederne utgjør i de fleste 
tilfelle en del av rådmannens ledergruppe. Noen av disse lederne kan også være plassert på nivået 
under i organisasjonen. Uansett har de hatt god oversikt over planleggingen i kommunen. I de 
fleste tilfelle har de også hatt oversikt over praksisen for tildeling av tjenester. Denne praksisen 
kjenner imidlertid lederen av tildelingsfunksjonen enda bedre, som også er intervjuet i noen 
kommuner.  
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I noen kommuner som Tromsø og Stjørdal har vi intervjuet stabspersoner, som har planleggingen 
av heldøgnstilbudet som en del av sine oppgaver. I de største kommunene er det vanlig at det 
arbeider personer på heltid med disse oppgavene. 

I intervjuene er det brukt en egen intervjuguide, som var drøftet med oppdragsgiver og referanse-
gruppa før intervjuene ble gjennomført.  

Intervjuer med avdelingsledere på sykehjem (6 eksempelkommuner) 

En av de administrative lederne for pleie og omsorg i hver av de seks utvalgte kommunene skaffet 
oss kontakt med en avdelingssykepleier ved et sykehjem. Vi ønsket å få informasjon om de 2–4 
siste «nye» beboere (< 3 måneder botid i sykehjem). Avdelingssykepleierne presenterte hvert 
«case» med sosiodemografiske data og funksjonsvariabler, samt omfang av mottatt 
hjemmetjenester før innleggelse med utgangspunkt i IPLOS. Hensikten var å høre hva 
hovedårsaken til innleggelse i sykehjem var og hvilke tiltak som eventuelt kunne vært iverksatt for å 
hindre sykehjemsinnleggelse. 

Intervjuer med pårørende til eldre med omfattende omsorgsbehov (6 eksempelkommuner) 

Vi ønsket også intervju med de som stod nærmest tjenestemottakere som ventet på heldøgns 
omsorg, og personer som kjenner de som nylig har fått plass i institusjon. Den opprinnelige planen 
var å velge ut seks kommuner fra de tre hovedgruppene (lav, middels og høy dekningsgrad). Etter 
nærmere drøfting valgte vi kommuner som representerer et gjennomsnitt i dekningsgrad av 
heldøgns omsorg innenfor hovedgruppene 1-2 lav og middels, jf. figur 1.1. Dette ut fra 
internasjonale signaler om at tradisjonelle sykehjem bør fases ut. Vi ønsket derfor å se om de 
kommunene som hadde en lav dekningsgrad grad hadde et godt tilbud for de mest 
omsorgstrengende.  

Metode for kartlegging av omsorgsbehov til eldre med omfattende omsorgsbehov (6 
eksempelkommuner) 

Vi valgte å benytte det internasjonale vurderingsverktøyet Resident assessment instrument for 
hjemmeboende (RAI-HC). Vi gjennomførte telefonintervju med den nærmeste pårørende med en 
forenklet utgave av interRAI Family Carer Needs Assessment en kombinasjon av kvalitative og 
kvantitative data.  

RAI-HC har ulike variabler som er uttrykt i en algoritme som karakteriserer pleietyngden: MAPLe 
(Methods for Assigning Priority Levels). I algoritmen inngår kognitive fungering, IADL og ADL 
funksjoner, inkontinens, tidligere opphold i institusjon, ute i løpet av siste uke, forvirringstilstander, 
atferdsproblemer, fall og generell reduksjon i allmenntilstanden (jf. Hires 2008, Sørbye 2003, 
2009). Data og analyse av disse vurderingsskjemaene skulle gi bakgrunnsmateriale for å besvare 
problemstillingene i vårt mandat. Den eldres helsestatus ble vurdert ved hjelp av flere av skalaene 
som blir generert i analyseverktøyet RAIsoft. Den kognitive prestasjonskalaen (CPS2) er sammen-
satt av elementer for hukommelse, kommunikasjonsevner, evne til å administrere sine egne 
medikamenter og evne til å styre egen økonomi, ved å lage en 7-punkts skala. En skåre på ≥4 er 
tegn på moderat til alvorlig kognitiv svikt (Morris mfl. 2016). Vi vurderte også den eldres evne til å 
ivareta dagliglivets aktiviteter (ADL) og behov for hjelp å mestre dagliglivets aktiviteter (IADL) 
(Peres 2008). 

Endringene i helsetilstand, sykdomsbilde og symptomer er sammensatt til CHESS-skalaen (Hires 
2003) og en depresjonsskala DRS som er en markør for depresjon (Burrows 2000). 

Metode for vurdering av omsorgsnivå - MAPLe skiller klienter i fem prioriteringsnivåer basert på 
deres risiko for omsorgsbehov. Det er avledet fra målinger av kognitiv svikt, ADL vanskelighets-
grad, problematferd, og identifisert risiko for heldøgns omsorg (Noro mfl. 2011). 
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Etiske utfordringer (REK) 

Så langt vi kunne vurdere, ivaretok vårt design forskningsetiske anliggende. Vi valgte likevel å 
fremlegge den delen av prosjektet som omfatter pasientopplysninger for REK-sør-øst. Etikk er et 
sentralt satsningsområde for KS, og vi ønsket at forskningsetiske anliggender var ivaretatt. Ved å 
gjennomføre de kvalitative intervjuene først og bearbeide disse, mente vi at tidsrammen for 
prosjektet ville bli ivaretatt. REK sør-øst B behandlet "Heldøgns omsorg – kommunenes 
dekningsgrad" ref. nr.: 2015/1925 B på sitt møte 28.10.15, og prosjektet ble vurdert til å ikke 
omfattes av helseforskningsloven (Lovdata, 2008). 

Praktisk gjennomføring av kartlegging av omsorgsbehov 

Vårt tilbud var å besøke alle de utvalgte kommunene og gi opplæring i vurderingsverktøyet. Vi 
gjorde avtaler med ansvarlige for hjemmetjenesten og besøkte hjemmesykepleiebaser i de seks 
utvalgte kommunene. I tillegg til skriftlig materiale ble det gitt en muntlig introduksjon om prosjektet 
og en gjennomgang av utfylling av vurderingsskjemaet med konkrete pasientsituasjoner. 
Pasientene skulle ha gitt sitt samtykke til å delta og det samme gjaldt for de pårørende. Ingen 
personidentifiserbare opplysninger ble behandlet elektronisk. Hvert pasientskjema hadde et 
løpenummer som matchet nummeret på skjemaet til pårørende som ble intervjuet. Å finne egnede 
pasienter viste seg å være svært vanskelig for administrative ledere for hjemmetjenesten. To av 
kommunene ble intervjuet på ledernivå, men trakk seg når det gjaldt brukernivå. Det ble derfor 
inkludert to nye kommuner fra hovedutvalget. Til tross for konkrete avtaler, var det i enkelte 
kommuner svært vanskelig å vurdere brukere som kunne være aktuelle for prosjektet. Vi visste at 
alle kommunene benyttet IPLOS-registrering (Helsedirektoratet 2015). Flere av variabler i RAI-HC 
var sammenfallende med IPLOS. Sykepleierne skulle derfor ha erfaring med å vurdere pasientene 
spesielt når det gjaldt funksjonsvariablene. 

For oss kunne det virke som om sykepleierne syntes det var vanskelig å differensiere mellom 
pasientgruppene «risiko for sykehjemsinnleggelse» og «omfang av omsorg i hjemmet». Når en 
sykepleier hadde gjennomført en vurdering av en pasient, ble skjemaet kvalitetssikret av ansvarlig 
sykepleier og en forsker enten på tjenestekontoret eller pr. telefon. Det er gjennomført 56 
vurderinger fordelt på i de seks eksempelkommunene: Tromsø 4, Asker 6, Kristiansund 4, Fjell 8, 
Kristiansand 18, Bærum 16. Pasientene som deltok var valgt ut til å være de «tyngste» av 
populasjonene på 80 år eller eldre. Vi har ikke noe eksakt tall på andel som ikke ønsket å delta i 
prosjektet, men av de som ble forespurt var de fleste villig til å delta. 

Forskeren fikk telefonnummer til nærmeste pårørende fra hjemmesykepleieren, og det ble 
gjennomført 36 telefonintervjuer. Intervjuet startet med at den pårørende fortalte om sine erfaringer 
med å motta tjenester til en eldre som bodde i eget hjem og deretter ble det stilt konkrete spørsmål 
om den omsorgstrengende behov og omsorgsgivers helse.  

Dialogkonferanse 

Det ble arrangert en dialogkonferanse 11. januar 2016 med informantene fra casekommunene og 
berørte aktører og eksperter på området. Formålet med konferansen var dels å verifisere og 
utdype våre empiriske funn, og dels å drøfte om i hvilken grad det kan etableres en norm for 
beregning av behovet. 

På konferansen deltok 30 representanter fra casekommunene, Helse- og omsorgsdepartementet, 
Helsedirektoratet, SSB, Husbanken, Pensjonistforbundet og KS. Konferansen ble arrangert av VID 
vitenskapelig høgskole og Agenda Kaupang. 
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1.4 Valg av kommuner 

Kriterier for valg av kommuner 

Det er valgt kommuner som antas å ha godt utbygde hjemmetjenester med satsing på tiltak som 
Frivillig hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering, fysisk trening for eldre, dvs. forebygging, 
tidliginnsats og rehabilitering mv. Utvalget er gjort på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra 
KS, og er basert på en viss grad av skjønn. Utvalget kan derfor også omfatte kommuner som ikke 
nødvendigvis har gode hjemmetjenester. 

Utvalget av kommuner er altså ikke representativt. Poenget har vært å se på de som ser ut til å 
lykkes med å bygge ut gode hjemmetjenester som et alternativ til institusjon.  

Kommunene er valgt ut på grunnlag av følgende prinsipper: 

 Geografisk spredning: Kommunene er valgt fra ulike deler av landet. 

 Fordelingen mellom institusjon og omsorgsboliger: Det er lagt vekt på å få med kommuner som 
har valgt ulik grad av sammensetningen av tilbudet. 

 Størrelse: De aller minste kommunene er holdt utenfor. Begrunnelsen er at det trolig er 
kommuner av en viss størrelse som har etablert en begrunnet praksis som det kan være noe å 
lære av.  

 Nivået på inntekter: Noen kommuner med høye inntekter er med. Kommunene med de aller 
høyeste inntektene er holdt utenfor.  

Kommunene som ble valgt 

I første omgang rekrutterte vi kommuner til telefonintervjuene til ledere og planleggere på strategisk 
nivå. Det ble sendt en henvendelse på e-post til rundt 40 kommuner. Det var lagt opp til en viss 
«overbooking», slik at vi hadde noe å gå på hvis noen takket nei til å bli med. Rundt 30 kommuner 
svarte positivt på forespørselen om å bli intervjuet. For noen kommuner var det likevel vanskelig å 
få gjort avtaler om intervju. Vi endte opp med å intervjue de 26 kommunene vist i tabellen under. 
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Tabell 1.1 Utvalgte kjennetegn for kommuner som har deltatt i telefonintervjuer (alle kommunene) og
kommuner deltatt som casekommuner (merket med lyst grått). Statistikk for 2014

Dekningsgraden for heldøgnstilbudet for kommunene som ble intervjuet varierte fra 11,4 % i Søgne
til 36,6 % for Vikna, jf. tabellen over. Det er store forskjeller hvor stor del av tilbudet som blir gitt
boliger med heldøgns tilbud. Søgne er et eksempel på at hele tilbudet blir gitt på institusjon. Os og
Stjørdal er eksempler på at en stor del av tilbudet blir gitt i boliger.

Valg av kommune r

Det ble gjennomført telefonintervjuer i de 26 casekommunene vist i tabell 1.1. Blant disse ble det
valgt følgende seks eksempelkommuner (merket med lys grått): Kristiansand, Kristiansund, Asker,
Fjell, Bærum og Tromsø.

I utgangspunktet planla vi å velge ut to kommuner fra de tre hovedgruppene vist i figur 1.1
nedenfor (lav, middels og høy dekningsgrad). Etter nærmere drøftinger valgte vi en annen
inndeling. Kommunene vi valgte hadde alle enten lav eller middels dekning. Vi ville undersøke
nærmere i hvilken grad kommunene i disse gruppene ga tilbud i hjemmet til brukere som ikke fikk
et tilbud om heldøgns omsorg. I kommuner med lav dekningsgrad er det grunn til å anta at den
hjemmebaserte omsorgen gir et mer omfattende tilbud til skrøpeligere brukere enn kommuner med
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høy dekningsgrad. Det vil derfor være mer krevende å gi et forsvarlig tilbud i kommuner med lav 
dekning. Samtidig er dekningen i disse kommunene på et vesentlig høyere nivå enn det som er 
vanlig i Sverige og Danmark (jf. kapittel 3.4). 

Eksempelkommunene som ble valgt var: Kristiansand, Kristiansund, Asker, Fjell, Bærum og 
Tromsø. For disse kommunene har det blitt gjennomført følgende aktiviteter: 

 Intervjuer av ledere på tildelingskontor (kap. 5) 

 Intervjuer med avdelingsledere på sykehjem (kap. 6) 

 Kartlegging av omsorgsbehov til eldre med omfattende omsorgsbehov (kap. 7) 

 Intervjuer med pårørende til eldre med omfattende omsorgsbehov (kap. 8) 

I tillegg har det blitt gjennomført intervjuer av ledere av tildelingskontoret i Os kommune og bydel 
St. Hanshaugen.  

Disposisjon av rapporten 

I kapittel 4–7 blir det gitt en oppsummering av de ulike aktivitetene som er gjennomført. Både for 
telefonintervjuene og eksempelkommunene ble det lagt vekt på å få frem hovedtendensene i 
materialet hvor et viktig siktemål har vært å belyse hovedproblemstillingene i prosjektet. Forskjeller 
mellom kommuner blir også kommentert i den grad det belyser disse problemstillingene. 

I eksempelkommunene er det foretatt en relativt grundig kartlegging av behovet til brukere med et 
stort omsorgsbehov. Kartleggingen er en viktig del av vår empiri. Dette materialet er mest pålitelig 
samlet for casekommunene. For den enkelte eksempelkommune er det såpass få observasjoner at 
det blir mer usikkerhet knyttet til resultatene. 

Rapporten er relativt omfattende. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering av konklusjoner, 
som i særlig grad er rettet mot hovedproblemstillingene i prosjektet. I kapittel 10 gis det en 
oppsummering av informasjonen lagt frem i tidligere kapitler. 

1.5 Hypoteser ved starten av arbeidet 
KS har ønsket å undersøke om det kan etableres en mer lik praksis for beregning av behovet for 
heldøgns omsorg. Man kan tenke seg at mer lik praksis innebærer at det blir etablert en norm for 
beregning av behovet. Som grunnlag for vårt arbeid formulerte vi hypotesen om at en middels 
dekning av heldøgns omsorg på mellom 16 og 20 % (av befolkningen over 80 år) bør være en 
anbefalt norm. Oppgaven til prosjektet har vært å verifisere i hvilken grad denne hypotesen er 
riktig. Nåværende variasjoner i heldøgns dekning mellom kommunene er kanskje et forhold som 
peker i retning av at det er vanskelig å etablere en norm. Man kan også tenke seg at dagens 
praksis nødvendigvis bygger på beslutninger tatt for mange år siden, muligens etter andre 
pleiefaglige ideologier (mindre hjemmebasert, mindre mestringsbasert). Det er derfor slett ikke 
sikkert at vår hypotese blir verifisert. Likevel ble altså en slik hypotese sett på som en nyttig 
inngang til problemstillingene som tas opp i prosjektet. 

Viktige faktorer er kommunenes dekning av boliger med heldøgnstilbud, demografiske og kulturelle 
forskjeller og kjente internasjonale predikatorer for behov for heldøgns omsorg. Hypotesen er 
nærmere begrunnet i figur 1.1 nedenfor. 
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Figur 1-1 Illustrasjon av spredning i dekningsgradene for heldøgns omsorg i 2013 (kilde: KOSTRA) og
hypotesene som ligger til grunnlag for prosjektet

De ulike delene av figuren blir nærmere kommentert i det følgende:

� Det er stor spredning i dekningsgraden for kommuner. Verdiene varierer fra under 10 % til over
50 %. 80 % av kommunene har verdier som ligger mellom 13 og 28 % (figur A).

� Den samlede dekningsgraden for heldøgnstilbudet har vært redusert fra 17,8 % i 2010 til
17,1 % i 2014. I disse årene har andelen i institusjon blitt noe redusert, mens andelen i
omsorgsboliger har vært noenlunde stabil. Boliger med heldøgns omsorg var i 2014 registrert i
246 av landets kommuner. Det er med andre ord rundt 170 kommuner som ikke har registrert
slike boliger for gruppen over 80 år.

� Kommuner med høy dekning gir et tilbud som kan føre til at innbyggerne i for liten grad
opplever mestring i eget liv. Dekningsgraden for disse kommunene bør derfor reduseres (boks
B).

� Anbefalt dekning er en middels dekningsgrad (boks C).
� Kommuner med lav dekning gir et tilbud som ikke dekker innbyggernes behov. Deknings-

graden bør derfor økes (boks D).

Spredningen i dekningen bør altså reduseres ved at kommuner i større grad nærmer seg den
anbefalte dekningen på 16–20 %. I praksis er det ikke ønskelig at dekningsgraden blir helt lik.
Poenget er at det bør etableres en begrunnet oppfatning av et fornuftig nivå, slik at spredningen
kan reduseres.
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2 Relevant forskning  
I dette kapittelet rettes søkelyset mot nyere, relevant forskning som kan bidra til å kaste lys over 
temaet for foreliggende undersøkelse. Kapittelet sentrerer rundt eldre og egen bolig, pridiktorer for 
fast plass i sykehjem, vurderinger gjort av de eldre, deres pårørende og sykepleiere, omsorgs-
tjenester mot livets slutt, samt etiske og juridiske betraktninger. 

Begrepet «mitt barndomshjem» har for de fleste gode assosiasjoner. Selv personer som kan ha 
hatt en mindre god oppvekst, kan ha en lengsel tilbake til hjemmet. Hjemmet er stedet for 
identitetsdannelse og identitetsbevaring. Opplevelsen av trygghet i barndomshjemmet vil senere i 
livet bli forbundet med begrepet «hjem». Somerville (1997) identifisert tre viktige fenomener som 
kjennetegner ens private bolig: personvern, identitet og fortrolighet. Sikkerhet og trygghet er andre 
verdier som folk forbinder med begrepet hjem. Begrepet «sykehjem» står trolig i sterk kontrast til 
forestillinger og assosiasjoner knyttet til «hjem eller barndomshjem». Dette blir fokusert i 
påfølgende kapittel. 

2.1 Eldre og egen bolig 
En større andel av de eldre har en sterkere tilknytning til egen bolig enn yngre generasjoner som 
har en tendens til å skifte bolig og jobb langt oftere enn foreldre gjorde. Det er få ting som er mer 
privat enn ens eget hjem. Uansett hvor enkelt et hjem kan være, er det der en har tilhørighet. Her 
kan en være seg selv på godt og vont. Hjemmet er et minnesobjekt, og minnene sitter i de tingene 
den eldre har ervervet seg gjennom et langt liv (Danielsen, 2008). I eget hjem er en lommekjent. 
Den eldre kan derfor fungere relativt bra selv med sviktende syn eller begynnende kognitiv svikt.  

Hjemmetjenester er et viktig satsningsområde 

Land det er naturlig å sammenligne seg med er Sverige og Danmark. De har derimot redusert 
institusjonsplassene til et minimum (Daatland, Høyland og Otnes, 2015). Eldre- og pleieboligene 
ble omregulert til boliger, og beboerne ble kalt borgere og leietakere og ikke pasienter og klienter. 

Kommunene har store variasjoner i utgiftene til pleie- og omsorgstjenester. En PWC-rapport (2015) 
beskriver flere forhold knyttet til organisering, ledelse og kultur som er viktige for ressursbruk i 
pleie- og omsorgssektoren. Den viktigste var stor satsing på hjemmetjenester.   

Det å skulle bo i eget hjem så lenge som mulig kan også ha negative sider. Hjelpetrengende eldre 
som bor alene er spesielt utsatt for sorg, savn, utrygghet og ensomhet, og pårørende er opptatt av 
deres trygghet og sikkerhet.   

Fall er de vanligste ulykkene i hjemmet (Diamantopoulos mfl. 2012, Evans 2015), og mange mener 
at fallforebygging ikke er godt nok prioritert i kommunehelsetjenesten (Bredland mfl. 2014). Det er 
også godt kjent at mange eldre mennesker bor i gamle boliger som er lite tilpasset deres situasjon 
og som er dyre å varme opp og vedlikeholde. Hjemmet som fristed og et sted hvor en opplever at 
en kan være seg selv, gjelder derfor ikke for alle eldre og ikke spesielt ikke for de som har dårlig 
økonomi eller vanskeligheter med å bevege seg (Sørbye 2009). 

Mange eldre har hatt hjemmetjenester i flere år. Det medfører at de får mange fagpersoner å 
forholde seg til. For 41 % av de som mottar hjelp i hjemmet varer hvert besøk i underkant av 15 
minutter (Helsetilsynet 2003). Et slikt fragmentert system og tidspress blir beskrevet som svært 
uheldig og stressende av mange sykepleiere i hjemmetjenesten (Gautun og Bratt 2014). 

Gjevjon og kollegaer (2014) intervjuet 79 pasienter og deres pårørende, samt ledere i 12 norske 
kommuner. Antallet pleiere en pasient måtte forholde seg til i løpet av perioden på fire uker varierte 
- fra fem og helt opp til 35, med et gjennomsnitt på 17 ulike pleiere. Pasientene møtte samme 
person kun tre ganger i løpet av denne perioden. Forskerne beskriver videre at det var nesten 



R9342 

VID - vitenskapelige høgskole og Agenda Kaupang                     22   

umulig å sikre kontinuitet i helsepersonellet i en døgnkontinuerlig tjeneste med tre skift. Hensynet til 
arbeidstidslovgivning, arbeidsmiljø, et stort antall deltidsstillinger og økonomi gjør organiseringen 
vanskelig. 

Hjort (2010) forteller: Min kone hadde hjemmesykepleie morgen og kveld og jeg erfarte hjemme-
sykepleiens store problem, som er den totale mangel på kontinuitet. Vi hadde over 100 forskjellige 
pleiere i hjemmet vårt. Da jeg diskuterte dette med en av pleierne, sa hun «det er det beste for oss, 
for da slipper vi å involvere oss!» Slike holdninger gjenspeiler en kultur som prioriterer fragmenterte 
oppgaver og som ikke setter brukerens behov i sentrum.  

I Produktivitetskommisjonens andre rapport (NOU 2016:3) hevdes det at refusjonsordningen til 
kommunene gjennom investeringstilskudd har fått en uheldig symboleffekt fordi satsing på 
pleietrengende er løsrevet fra omsorgsbildet i de ulike kommunene. Satsingen på heldøgns 
omsorg kan gå på bekostning av utbygging av hjemmebaserte tjenester og nye teknologiske 
løsninger som trolig kan gi både en bedre og rimeligere eldreomsorg for noen brukere. 

Det er bred politisk enighet både nasjonalt og internasjonalt at det er behov for bedre teknologiske 
løsninger for å trygge eldre omsorgstrengende som bor i egen bolig. Det er en stor tro på at 
velferdsteknologi kan forbedre livskvalitet hos brukerne, effektivisere bruk av ressurser og gi mer 
helse for hver krone (SINTEF 2015). ”Samveis” er et begrep som brukes av Helsedirektoratet og 

KS for å betegne alle felles aktiviteter på det velferdsteknologiske området. Nasjonalt velferds-
teknologiprogram har som mål å involvere kommuner, leverandører og forskningspartnere i 
utprøving av velferdsteknologi i tidsperioden fra 2013 til 2020. KS er en viktig bidragsyter i arbeidet 
(Helsedirektoratet 2012, 2015). 

Til tross for relativ stort satsning på telemedisin og «smart house teknologi» over de siste 10–15 
årene, ser vi relativ få konsekvenser av det for eldre hjemmeboende. 

2.2 Prediktorer for fast plass i sykehjem 
Studier viser at alvorlig kognitiv svikt, atferdsproblemer og depresjon er klare prediktorer for 
innleggelse i sykehjem, spesielt dersom den eldre er aleneboende (Chen 2013, Luppa 2010, 
Gaugler 2009, Miller 2011). En nordisk studie (Sørbye mfl. 2010) viste at hjemmeboende som 
mottok sykepleieprosedyrer (hjelp med medisiner og injeksjoner, administrasjon eller hjelp med 
oksygen, intravenøs, kateter og stomi omsorg, sår og hudpleie), hadde 3,7 ganger så høy risiko for 
å komme på sykehjem etter et år sammenlignet med andre brukere av hjemmetjenesten (p < 
0,001). En belgisk studie viste at det var reduksjon i evnen til instrumentell utføring av dagliglivets 
aktiviteter (I-ADL) som var den viktigste årsak til sykehjeminnleggelse. En nederlandsk studie av 
utskrivningsklare pasienter i sykehus viste til at høy alder, lengde på sykehusoppholdet og det å 
ikke bo med en ektefelle var klare faktorer som pekte på behov for overføring til langtidspleie Wong 
mfl. (2010).  

Rett etter tusenårsskiftet var eldre kvinner to til tre år yngre enn ektemaken. Tall tyder på at alders-
forskjellen blir noe mindre de neste tiårene, men dette betyr ikke det samme som at flere kvinner 
ønsker å bo sammen med ektefellen. Keilman (2010) hevder imidlertid at når skilsmisse-
generasjonen blir gamle, øker behovet for offentlig avlastning på grunn av et økende antall enslige.  

I IPLOS er det utarbeidet en algoritme for pleietyngde, mens internasjonale studier viser til mer 
sammensatte metoder for å måle dette (Hirdes 2008, Noro 2011). En viktig opplysning her er om 
den eldres evne til å ta beslutninger har blitt dårligere i løpet av de siste tre måneder. Det blir også 
vurdert om den eldre vandrer omkring uten mål og mening, tilsynelatende uten tanke på behov 
eller sikkerhet. I algoritmen inngår antall fall i løpet av de siste tre måneder, behov for sårstell, 
redusert matinntak og svelgeproblemer. Instrumentell ADL-funksjoner går ikke inn i algoritmen, 
men det gjør evne til personlig hygiene, evne til å få i seg mat og bevegelse. Samtidig viser 
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forskning av pasientens allmenntilstand før akutt innleggelse i sykehus, er viktig i forhold til 
muligheter for å komme tilbake til eget hjem (Noro mfl. 2011). To andre forhold som påvirker 
institusjonsinnleggelse er graden av «pårørende stress» og hvorvidt pasient eller pårørende har 
ønske om å flytte til et høyere omsorgsnivå. 

For skrøpelig eldre er det å være bundet til hjemmet en stor belastning. En sammenligning mellom 
nordiske land, inkludert Nederland og 10 andre europeiske steder, viste at mindre enn 30 % eldre i 
de nordiske landene var bundet til hjemmet, mens prosentandelen i Italia og Frankrike var på ca.  
80 %. Gjennomsnittet for hele populasjonen var på 46 %. Uavhengige faktorer som var statistisk 
signifikante for det å være bundet til hjemmet var ernæringsrelaterte problem, eliminasjons- og 
pårørendes stress (Sørbye 2009). I de nordiske landene hadde eldre som var bundet til hjemmet 
dobbel så høy risiko for å bli innlagt på sykehjem etter et år enn i de andre landene. 

Kvinner er langt oftere omsorgspersoner enn menn. Andelen som bor alene i aldersgruppen 80+ er 
henholdsvis 80 % for kvinner og 40 % for menn. Menn trenger hjelp til flere omsorgsoppgaver enn 
kvinner (Gruneir mfl. 2013). Eldre kvinner gjør derfor en stor omsorgsinnsats i hjemmet. Det 
forventes et økende behov for at voksne barn må ta seg av sine gamle foreldre. Det kan medføre 
mange psykologiske utfordringer (Hansen, Slagsvold & Ingebretsen 2012, Gaugler 2009). I dag er 
det vanlig i Norge at velferdsstaten sørger for omsorg og behandling av gamle. Det er ikke lengre 
et ansvar på tvers av generasjonene. Å forholde seg til en person hvis kropp og sjel stadig blir 
skrøpeligere, faller kanskje ikke naturlig inn i yngre menneskers hverdag.  

I de nordiske landene har hjemmeboende eldre et langt lavere pleiebehov enn i andre europeiske 
land samtidig som tilgang på offentlige hjemmetjenester god. Pasienter med omfattende 
pleiebehov har fått sykehjemsplass. En studie sammenlikner avføringsinkontinens hos 
hjemmeboende eldre (65+) i de nordiske landene med Frankrike og Italia. Andel 
avføringsinkontinens var 3–4 % i Norden og henholdsvis 28–34 % i Frankrike og Italia (Finne-
Soveri mfl. 2008). Slik avføringsinkontinens medfører økt arbeidsbyrde og stress. Pårørendes 
vurdering er viktig, og mer forskning om deres situasjon blir etterspurt i Meld. St. 26 (2014–2015). 
Omsorgsgivers stressnivå ved oppstart av en omsorgsperiode viser seg også å ha en høy 
sammenheng med risiko for overføring til sykehjem (Cohen-Mansfield and Wirtz 2011). 

Omsorgstjenester mot livets slutt 

Andel nordmenn som dør i sykehjem har vært stadig økende de siste tiårene mens andel sykehus-
død er avtakende. I 2011 var 62 % av de som døde i aldersgruppen 90 år og over innlagt i syke-
hjem (Ramm 2013). Det er lite som tyder på at andelen som velger å dø hjemme øker (Sørbye, 
Steindal og Lyngroth 2015). Forskyvning av omsorgskompetanse for døende fra sykehus til 
sykehjem er ikke tilstrekkelig implementert. Slik kompetanseoppbygging bør skje samtidig med 
utbygging av nye institusjonsplasser slik at sykehusinnleggelse ikke er påkrevd på slutten av livet. 
Graverholt (2013) viste i sitt doktorgradsarbeid at det var store kommunale forskjeller når det gjaldt 
overføring til sykehus. Hun konkluderer med at slike store forskjeller burde kreve politisk handling 
for å forbedre kommunene til en mer enhetlig praksis i sykehjem. 

2.3 Etiske og juridiske utfordringer  
Fjelltun (2009) viste i sin doktorgradsavhandling at pårørende til eldre pasienter som stod på 
venteliste til sykehjem, vurderte at enkelte av de eldre levde under utrygge og uverdige forhold. 
Noen hadde besøk av hjemmetjenesten opp til fem ganger i døgnet, men pårørende opplevde 
likevel at de hadde en kontinuerlig og veldig vanskelig livssituasjon. For en hjemmetjeneste med 
begrensede ressurser kan det være en stor utfordring å gi nok og tilrettelagt pleie og omsorg slik at 
de eldre føler seg trygge. Samtidig viste studien at flere av de eldre verken ville ha hjelp i hjemmet 
eller overføring til sykehjem.  
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Kostnaden pr. år for en ordinær sykehjemsplass i Oslo er i 2016 beregnet til kr 900 000. En time 
hjemmesykepleie er beregnet til å koste ca. kr 907 (forutsatt ansikt til ansikt tid 45 %). Grensen for 
når det blir dyrere for kommunen å tilby hjemmetjenester blir da ved ca. 19 timer pr. uke/2,7 timer 
pr. dag. Personer med behov for omsorg utover det, er en betydelig utgiftspost for bydelene. Det 
kan være en plan å åpne opp for at personer med slike store omsorgsbehov som ikke ønsker å 
flytte på sykehjem skulle få mulighet til selv å betale for mellomlegget (Informasjon fra leder på 
strategisk nivå). 

Alvorlig demens er den hyppigste årsak til sykehjemsinnleggelse. Til tross for en demensdiagnose 
kan det være en mulig løsning at fagpersoner og pårørende vurderef at egen bolig er til det beste 
for den eldre, men ansvarsforholdet ved uønskede hendelser kan være uklart. Det bør alltid 
avklares fra kommunen sin side.  

Det er viktig å ivareta den eldres integritet, men ifølge Smebye mfl. (2016) kan paternalisme 
forsvares i lys av velgjørenhet og ikke-skadeprinsippet. 

Pasient- og brukerrettighetsloven (2011) slår fast i § 2-1 a at innbyggerne har rett til nødvendig 
hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. De har rett til å velge fastlege (§ 2-1 c) og har rett 
til fritt sykehusvalg (§ 2-4). Loven krever at kommunen skal tilby tjenester som helsetjenester i 
hjemmet og plasser på institusjon, men omhandler ikke rett til heldøgnsplass på institusjon. 

Loven gir i tillegg adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg (§ 4A-3). Avgjørelse som 
gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om mulig straks 
legges frem for pasienten og dens nærmeste pårørende. Når det ikke finnes pårørende, skal 
avgjørelsen legges frem for kvalifisert helsepersonell. Loven gir dermed føringer som er av 
betydning for å løse ulike etiske utfordringene.  

2.4 Oppsummering 
Den nordiske velferdsmodellen er preget av at samfunnet og ikke de pårørende skal ha ansvaret 
for de omsorgstrengende. Dette har ikke vært praksis i de andre europeiske landene. Internasjonal 
forskning viser til gode faktorer som peker på behov for sykehjemsinnleggelse og måling av 
pleietyngde. Erfaringer viser at de andre nordiske landene reduserer sine tradisjonelle institusjons-
plasser for eldre med positivt resultat. Balansen mellom offentlig ansvar og den enkelte families 
rettigheter blir utfordret når ressursene blir mer begrenset og det blir flere eldre. 
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3 Begreper og statistikk 

3.1 Innledning 
Vår oppgave har vært å «undersøke muligheten for en mer lik praksis for beregning av behovet for 
heldøgns omsorg». For å kunne svare på spørsmålet er det nødvendig å definere hva som er et 
heldøgnstilbud og hvor man kan gi et slikt tilbud. Det har vist seg at det ikke finnes en felles for-
ståelse for hvordan man skal definere disse to forholdene. Innledningsvis i dette kapittelet gir vi en 
beskrivelse av hvordan aktører som Husbanken, SSB og representanter for kommunene forstår 
begrepet. Disse forholdene blir drøftet i kapittel 3.2 Her gjør vi også rede for hvordan vi bruker 
begrepet «heldøgns omsorg» i rapporten. 

Statistikk om heldøgnstilbudet blir presentert i kapittel 3.3. Mesteparten av statistikken er utarbeidet 
av SSB. Den bygger naturlig nok på definisjonene av heldøgnstilbudet brukt av SSB. 

Statistikk for botilbudet for eldre blir sammenliknet med de andre nordiske landene i kapittel 3.4. 
Det blir her vist at tilbudet er langt mer utbygd i Norge enn resten av Norden. 

En statistisk presentasjon av pleie- og omsorgstjenestene i de seks eksempelkommunene følger i 
kapittel 3.5. Statistikken gir informasjon om samlet utgiftsnivå, fordelingen av utgifter på institusjon 
og hjemmetjenester og hvordan kommunene skårer på indikatorene i Kommunebarometre.  
Formålet med presentasjonen er å gi et bedre grunnlag for tolkningen av informasjonen som er 
hentet inn for disse kommunene. 

3.2 Definisjon av begreper 

Aktørenes forståelse av begrepene  

De ulike aktørenes avgrensning av begrepet «heldøgns omsorg» er vist i tabellen under. 

Tabell 3.1 Oversikt over hvordan ulike aktører bruker begrepet «heldøgns omsorg» 

Aktør Krav til personalbase Krav til eieform Type bolig 

Husbanken Omfatter også bygg hvor 
basen for hjemmetjenesten 
er et stykke unna 

Brukere med vedtak om 
heldøgns omsorg 

 

 

Omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg med 
tilskudd fra Husbanken 

Statistisk 
sentralbyrå 
(SSB) 

Bygningen må ha tjeneste-
yter tilstede hele døgnet 

Kortvarige tilsynsrunder i 
nærliggende bygg godtas 

Krav om husleiekontrakt og 
betaling av husleie 

Tar ikke med boliger med 
kun en beboer 

Bruker begrepet «bolig» 
som også kan omfatte 
boliger uten tilskudd fra 
Husbanken 

Kommunene Ingen felles definisjon. 
Forvirring om definisjonene 
til Husbanken og SSB 

Omfatter vanligvis også 
private boliger 

Omtales som omsorgs-
boliger, plussboliger, 
serviceleiligheter mv. 

Som tabellen over viser er det store forskjeller for hvordan aktørene bruker begrepene når det 
gjelder krav til personalbase og eieform og hvilken type boliger som omfattes av «heldøgns 
omsorg». Disse forskjellene blir nærmere kommentert i det følgende. 
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Krav til personalbase 

Husbanken har det minst strenge kravet til personalbase. Det holder med en base i hjemme-
tjenesten som kan være lokalisert et stykke unna. Husbanken stiller krav om vedtak om heldøgns 
praksis. Dette blir gjort under planleggingen av bygget. Det blir ikke fulgt opp om beboerne faktisk 
har et slikt vedtak. 

SSB: I veilederen til KOSTRA1 blir det stilt krav om at «bygningen må ha tjenesteyter til stede hele 
døgnet». I praksis åpner SSB for at basen også kan være lokalisert til nærliggende bygg. Likevel 
har antakelig SSB en noe strengere krav til personalbase enn Husbanken. 

Kommunene: I kommunene er det stor forvirring om hvilke krav Husbanken og SSB har til 
personalbasen. I kapittel 4 er det gitt en nærmere omtale av hvordan våre informanter på 
overordnet nivå i kommunene opplever situasjonen. 

Krav til eieform 

Her har Husbanken og SSB strengere krav til eieform enn det som er vanlig i kommunene. 
Forskjellen er at kommunene også tar med tilbud i private boliger og tilbud som bare blir gitt til en 
beboer. Botilbud gitt av stiftelser inngår i det samlede tilbudet gitt i en kommune, men regnes heller 
ikke med i statistikken til SSB. 

Type bolig 

Husbanken bruker begrepet omsorgsbolig om boliger hvor kommunene har fått tilskudd. Det blir 
bare gitt tilskudd til boliger med heldøgns omsorg. 

SSB bruker begrepet «bolig» som også kan omfatte boliger uten tilskudd fra Husbanken. Det blir 
ikke ført egen statistikk for omsorgsboliger. 

Kommunene bruker begrepene som omsorgsboliger, plussboliger, serviceleiligheter mv. Tilbudene 
gitt i de ulike type boligene trenger ikke nødvendigvis å være et heldøgns tilbud. 

Illustrasjon av aktørenes bruk av begrepet 

De ulike aktørene har altså nokså ulik bruk av begrepene. Vi har gjort et forsøk på å illustrere 
hvilken betydning disse forskjellene har for dekningen for gruppen over 80 år. Det finnes ikke helt 
presis statistikk for dekningen etter de ulike begrepene. Figuren under må derfor ses på som kun 
en illustrasjon. 

                                                      
1 Kravet i KOSTRA til at en bolig kan regnes som et heldøgnstilbud 
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Figur 3-1 Skisse av dekningen av tilbudet om heldøgns omsorg etter ulike definisjoner  

Figuren blir nærmere omtalt i det følgende. 

Husbanken (dekning 22,6): Tilbudet består av institusjon, boliger med heldøgns bemanning og 
andre omsorgsboliger. Andre omsorgsboliger omfatter boliger med bemanning deler av døgnet og 
uten fast personell. Vi har lagt til grunn at alle disse er boliger som har fått tilskudd fra Husbanken. I 
praksis er det noen av disse boligene som ikke har fått tilskudd fra Husbanken. Den reelle 
dekningen etter definisjonen til Husbanken er derfor lavere enn figuren viser. Det er vanskelig å si 
hvor stor feilen er. 

SSB (dekning 17,8): Tilbudet om heldøgns omsorg består av institusjon og boliger med heldøgns 
omsorg. 

Alternativ (dekning 16,0 +?). Tilbudet består av institusjon, boliger med heldøgns bemanning og 
heldøgns tilbud gitt av stiftelser, i private hjem og boliger med en beboer.  

I alternativet er det lagt til grunn et strengere krav til personalbase enn både Husbanken og SSB. 
Kravet her er at helsepersonell skal kunne stille på kort varsel dersom det skjer noe med brukerne. 
En slik definisjon er mer i tråd med en intuitiv forståelse av begrepet. Senere i rapporten blir det vist 
at heldøgns omsorg omfatter svært ulike nivåer av bistand både for sykehjem (jf. figur 3.7) og 
boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet (tabell 3.5). Kravet om at helsepersonell skal 
kunne stille på kort varsel ville trolig bidratt til å redusere disse forskjellene, og dermed gjort 
begrepet mer entydig. 

Som en illustrasjon er det tatt med halvparten av boligene med heldøgns bemanning registrert av 
SSB. Det finnes ikke statistikk verken for denne størrelsen eller hvor mange som får et heldøgns 
tilbud i private hjem.  

Definisjonen basert på ulike perspektiver 

Det er nærliggende å spørre hvorfor aktørene har så ulik definisjon av begrepet «heldøgns 
omsorg». Vi har drøftet forskjellene med utgangspunkt i at aktørene har ulike perspektiver som vist 
i figuren under. 
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Figur 3-2 Illustrasjon av brukernes perspektiver i definisjonen av heldøgns omsorg

De ulike perspektivene til aktørene vist i figuren over blir nærmere omtalt i det følgende.

Husbanken: Husbanken gir bare tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorg.
Satsen for omsorgsboliger er noe lavere enn for sykehjem. Definisjonen som blir brukt er trolig i
første rekke utviklet for å kunne gi en hensiktsmessig forvaltning av tilskuddene. Den relativt vide
definisjonen til Husbanken kan være et resultat av at Husbanken ikke gir tilskudd til boliger uten
heldøgns bemanning.

SSB: For SSB er det viktig å føre statistikk som omfatter ulike type botilbud. Tilbudet om heldøgns
omsorg trenger ikke nødvendigvis å bli gitt i omsorgsboliger med tilskudd fra Husbanken. Derfor er
det naturlig at SSB ikke bruker begrepet omsorgsboliger. SSB fører statistikk også i boliger hvor
det blir gitt et tilbud om omsorg deler av døgnet.

Kommunene: I helse- og omsorgstjenesteloven blir det stilt krav om at innbyggerne i kommunen
tilbys nødvendig helsehjelp. Samtidig har kommuneloven ulike krav som skal sikre at kommunen
har en økonomi i balanse. Kommunene er med andre ord nødt til å balansere kravet om helsehjelp
med økonomien i den enkelte kommune. For kommunene er tilskuddene fra Husbanken av stor
betydning. Derfor vil kommunene naturlig nok la seg påvirke av definisjonen som legges til grunn
fra Husbanken

Brukerne: Brukerne vil være opptatt av at de får nødvendig bistand dersom det skulle skje noe.
Dersom man spurte et utvalg brukere om hvordan de ville definere begrepet «heldøgns omsorg»,
ville nok de fleste definert begrepet snevrere enn Husbanken og SSB.

De ulike perspektivene til aktørene er en nærliggende forklaring til at aktørene ender opp med
nokså forskjellige definisjoner om hvor stor del av tilbudet som kan regnes som heldøgns omsorg
(jf. figur 3.1).

Definisjon av «heldøgns omsorg» basert på
ulike perspektiver

8

Brukerne:
Behov-

Forsvarlighet
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omsorg
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helsehjelpvs
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balanse

SSB:
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telling
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Pluss- og serviceleiligheter – hva er nå det? 

Så langt har tilbudet om sykehjem og boliger til eldre vært drøftet med utgangspunkt i kravene til 
personalbase for pleiepersonell og eieform. De siste årene har det blitt vanlig å bruke begreper 
som plussboliger og serviceleiligheter. Begrepene brukes både av kommuner og private tilbydere.  
I det følgende går vi gjennom hvordan noen aktører bruker slike begreper. Det kommer her frem at 
det ikke er en felles standard for tilbudet som gis i disse boligene. 

Oslo kommune (Omsorg+): Tilbudet skal dekke eldres boligbehov på et nivå som ligger mellom 
sykehjem og vanlig bolig. Huset med slike boliger rommer et servicearealet (mottaksskranke for 
husvert, aktivitetssenter, private serviceytere og personalbase). Som retningslinje tilsvarer service-
arealet cirka 15–20 % av bygningen. 

Bergen kommune (Omsorg+): Har et opplegg rundt felles måltider og sosiale aktiviteter. Den 
enkelte skal få sine individuelle tjenester etter behov. 

Bærum kommune («boliger med service»): Tilbudet har klare likhetstrekk med satsingen på 
Omsorg+. Også Bærums «boliger med service» skal ifølge planene ha en fast ansatt nattevakt.  
I tillegg viser eldremeldingen til at det bør ansettes miljøarbeidere som aktiviserer beboerne i 
«serviceboligene» på dagtid. 

Plussboliger fra Selvaag: Tilbudet blir gitt til mennesker i alle aldre og livssituasjoner, og omfatter et 
serviceområde med bemannet resepsjon, lobby, gjesterom, treningsrom, møterom, selskapsrom 
og kjøkken. Beboerne har tilgang til en privat gårdshage og de fleste har en møblert takterrasse til 
felles bruk. En vertinne eller vert er daglig tilstede i resepsjonen og holder orden på service-
området, organiserer tilbud og bistår med praktisk hjelp. Tilbudet finnes sentralt i de store byene i 
Norge, Stockholm i Sverige og i Spania. 

Bruk av begreper i rapporten 

Begrepene i rapporten er brukt som følger: 

 Heldøgns omsorg (statistikk): Statistikken som er lagt frem er utarbeidet av SSB og omfatter 
tilbud i institusjon og boliger med personell hele døgnet. Tilbud gitt i private hjem, av stiftelser 
og i boliger med en beboer blir ikke regnet med. Statistikken bygger på SSB sine krav til 
personalbase, som ikke er de samme som tilsvarende krav fra Husbanken. 

 Omsorgsboliger: Boliger hvor kommunene har mottatt tilskudd fra Husbanken. Det finnes ikke 
offentlig statistikk etter denne definisjonen.  

 Boliger med bemanning: SSB bruker dette begrepet, som omfatter boliger med og uten tilskudd 
fra Husbanken. Det skilles mellom boliger med bemanning hele eller deler av døgnet. 

 Egen bolig: Boliger som beboeren selv eier. Beboerne kan motta hjemmetjenester. 

 Pluss- og serviceleiligheter: Begreper brukt av kommuner og private aktører om boliger hvor 
beboerne får tilbud om et bredt spekter av ulike tjenester. 

3.3 Heldøgnstilbudet i Norge belyst med ulik statistikk 

Dekningsgrader i Norge 

Utviklingen i heldøgnstilbudet i perioden fra 2007 til 2010 henhold til definisjonene til SSB er vist i 
figuren under. Det var først i 2010 at det ble ført statistikk for boliger med heldøgns bemanning. 
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Figur 3-3 Dekning for heldøgns omsorg for landet som helhet 2007–2014. Statistikk for bolig med heldøgns 
bemanning finnes ikke for årene 2007–2009. Kilde: KOSTRA 

I 2014 var det 17,1 % av eldre over 80 år i landet som helhet med et tilbud om en heldøgns 
bemannet bolig, jf. figuren over. Fra 2010 til 2014 har andelen med tilbud på institusjon blitt 
redusert fra 14,3 % til 13,6 %. I samme periode har andelen med tilbud i bolig med heldøgns 
omsorg vært på et stabilt nivå. Samtidig er det store forskjeller i dekningsgradene for enkelt-
kommuner (jf. figuren under). 

 

Figur 3-4 Antall kommuner med ulik dekningsgrad for eldre over 80 år i 2014 for heldøgnstilbudet (institusjon 
og boliger med heldøgns omsorg) 
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Dekningen for heldøgnstilbudet varierer fra 7 til 47 %. Det er imidlertid relativt få kommuner med en 
dekning som er lavere enn 10 % og høyere enn 30 %. Uansett må det sies å være svært store 
variasjoner i praksisen for norske kommuner. 

Betydningen av inntekt og størrelse 

Vi har hentet statistikk fra KMD om nivået for de frie inntekter i kommunene, korrigert for 
variasjoner i utgiftsbehov. Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom inntektsnivået og 
dekningsgraden. 

 

Figur 3-5 Sammenhengen mellom korrigerte frie inntekter (kilde KMD) og dekningen for heldøgns omsorg for 
eldre av 80 år (kilde SSB) 

Det er en viss tendens til at dekningen økter med nivået på inntektene (korrigert for behov), jf. 
figuren over. Samtidig er det svært stor spredning.  

Derimot har størrelsen mye å si for dekningen, slik figuren nedenfor viser. 
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Figur 3-6 Sammenhengen mellom antall innbygger og dekningen for heldøgns omsorg for eldre av 80 år. Kilde
SSB

Alle kommuner med høy dekning er små kommuner, jf. figuren over. Kanskje er forklaringen så
enkel at det er mange av de små kommunene som bygger sykehjem av vanlig størrelse uten tanke
på behovet. For små kommuner vil et slikt sykehjem fort kunne gi en høy dekning

Samtidig finnes det også mange små kommuner hvor dekningen er lav. Det viser at det også er
mulig med en alternativ tilnærming i små kommuner.

For kommuner med mere enn 15 000 innbyggere er det bare unntaksvis at dekningen for 80+
passerer 20 %.

Poengene i figur 3.5 og 3.6 ovenfor blir illustrert på en litt annen måte i tabell 3.2 nedenfor.

Tabell 3.2 Fordelingen av landets kommuner etter dekningen for heldøgns omsorg for eldre over 80 år. Kilde:
SSB og egne beregninger

Her kommer det frem at det stort sett er små kommuner som har høy dekning. 35 % av
kommunene har høyere dekning enn 20 %. Imidlertid er det bare 12 % av landets innbyggere som
bor i disse kommunene.
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Kjennetegn av brukere med ulike botilbud 

Døhl mfl. (2014) viser resultatene av kartleggingen av spredningen i antall tildelte timer pr. uke for 
35 sykehjem. Resultatene av kartleggingen i figuren viser variasjoner i timetallet i den enkelte 
institusjon, og mellom institusjonene. 

 

Figur 3-7 Spredningen i tildelte timer pr. uke for personer på 35 sykehjem. Gjennomsnitt (rød prikk) og 
spredning for det enkelte sykehjem (Døhl mfl. (2014) 

I de 35 sykehjemmene varierte gjennomsnittlig antall tildelte timer fra rundt 8 til rundt 23, (jf. figur 
3.7). Også innen det enkelte sykehjem er det relativt store variasjoner. Noe av denne variasjonen 
kommer også til uttrykk om en gjør den enkle øvelsen i å se på gjennomsnittlig bruttokostnader pr. 
sykehjemsplass i norske kommuner, som ligger mellom 0,5 mill. kr til 1,5 mill. kr pr. plass. Det 
gjenspeiler vel at sykehjemmene blir brukt på svært forskjellig måte og i stor grad ut fra lokale 
forhold og behov. 

De store forskjellene viser at heldøgns omsorg ikke er et enhetlig tilbud, selv ikke for sykehjem. 
Tilsvarende gjelder også for boliger med bemanning hele døgnet. I eksempelkommunene er det 
store forskjeller i hvor mange timer som i gjennomsnitt tildeles beboerne i disse boligene, jf. tabell 
3.4. De store forskjellene reiser spørsmålet om heldøgns omsorg er et hensiktsmessig begrep slik 
det er definert av SSB som grunnlag for statistikken.  

3.4 Boligtilbud for eldre i de nordiske landene 
Det er foretatt en sammenlikning av botilbudet til eldre i de nordiske landene i figuren 3.8. 
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Figur 3-8 Andel over 80 år med tilbud om institusjon og boliger med bemanning hele eller deler av døgnet 

I Norge blir det også tilbudt omsorgsboliger uten heldøgnsbemanning. I 2011 var det 4,8 % av 
eldre over 80 år med et slikt tilbud (jf. figur 3.8). Dette året var det 14,1 % med tilbud på sykehjem 
og 3,7 % for omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Den samlede dekningen var altså på  
22,6 %. 

I de andre nordiske blir det ikke utarbeidet statistikk som gir mulighet til å skille ut heldøgnstilbudet. 
Derfor er det bare foretatt en sammenlikning av den samlede dekningsgraden for ulike botilbud.  
I de tre andre landene varierer denne dekningen mellom 13,3 % i Danmark og 15,6 % i Sverige. 
Tilbudet i Norge er med andre ord langt mer omfattende enn det som er vanlig i de andre nordiske 
landene.  

Videre blir det gitt en oversikt over langsiktige utviklingstrekk for omfanget av ulike botilbud og for 
hjemmetjenester i de andre nordiske landene. Dette blir gjort med utgangspunkt i andelen av 
befolkningen over 65 år med ulike tilbud. Disse andelene er naturlig nok lavere enn andelen av 
befolkningen over 80 år som ble presentert tidligere i kapittelet. 
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Figur 3-9 Dekning for aldergruppen over 65 år over tid for hjemmetjenester og ulike botilbud for eldre i 
Sverige, Finland, Danmark og Norge. Fargeforklaring: Blått=institusjon og omsorgsbolig, Rødgule 
nyanser=hjemmetjenester2  

Det er store variasjoner i omfanget av tilbudet i de nordiske landene. Tilbudet er mest omfattende i 
Norge og minst omfattende i Sverige. I alle de fire landene går utviklingen i retning av at det er en 
lavere andel av befolkningen som får et tilbud. Utviklingen gjelder både institusjon og ulike 
hjemmetjenester. 

3.5 Statistisk presentasjon av eksempelkommunene 

Innledning 

I det følgende blir det gitt en statistisk presentasjon av eksempelkommunene om dekningen for 
heldøgnstilbudet for den eldre delen av befolkningen. Dessuten blir det gitt en kortfattet statistisk 
beskrivelse av pleie- og omsorgstjenestene både når det gjelder økonomi og ulike sider ved 
tilbudet. Siktemålet er å gi en forståelse av i hvilken sammenheng heldøgnstilbudet inngår. Tilbudet 
om heldøgns omsorg har naturlig nok sammenheng med nivået på utgiftene som blir brukt på 
tjenestene og hvordan driften og sammensetningen av tjenestene er lagt opp. Nettopp disse 
forholdene blir nærmere belyst videre i dette kapittelet. 

Noen kommuner bruker statistikk for gjennomsnittlig levetid på personer som tilbys plass på 
sykehjemmene som en indikator på om plassene blir brukt til personer med tilstrekkelig behov for 
en slik plass. Det har imidlertid vist seg at ingen av kommunene har slik statistikk tilgjengelig. 

Noen hovedtall 

Statistisk informasjon for noen sentrale størrelser er vist i tabell 3.3 nedenfor.  

                                                      

2 Kilde: Lagt frem av Szebehely på konferanse arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet og KS 4. juni 
2015 
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Tabell 3.3 Noen nøkkeltall for de seks kommunene. Kilde: KOSTRA og KMD

Antall eldre over 80 år i de valgte eksempelkommunene varierer fra rundt 600 i Fjell til rundt 5 800 i
Bærum (jf. tabellen over). De største kommunene har større muligheter til å spesialisere driften enn
de små. Samtidig er alle kommunene store nok til å sikre en rasjonell økonomisk drift av heldøgns-
tilbudet.

Det er noen forskjeller mellom kommunene for hvor høye inntektene er, sammenliknet med
oppgavene kommunene skal løse. Fjell er de kommunen med lavest inntekter og Asker, Bærum og
Tromsø har de høyeste inntektene. Nivået på inntektene ligger 12 prosentpoeng høyere i Tromsø
og Asker, sammenliknet med Fjell. Nivået på inntektene i kommunene er selvfølgelig av betydning
av hva som kan tilbys innenfor pleie og omsorg. I tillegg er det av betydning hvordan pleie og
omsorg blir prioritert sammenliknet med andre tjenester. Litt senere (jf. figur 3.10) ser vi på
nettoutgiftene til pleie og omsorg i de ulike kommunene.

Andelen over 80 år med et heldøgnstilbud varierer fra 14,4 % i Fjell til 19,9 % i Tromsø. Videre er
det forskjeller for hvordan heldøgnstilbudet er satt sammen. I Fjell blir rundt halvparten av tilbudet
gitt i omsorgsboliger. Kommunen med lavest inntekter er altså den som satser mest på
omsorgsboliger.

Dekningen av tilbudet av heldøgns omsorg vist i tabellen over henger sammen med andre tilbud av
pleie- og omsorgstjenester. Noe statistikk for slike tilbud blir lagt frem senere i i kapitlet. Kapittel fire
omtaler hvordan informantene i telefonintervjuene legger vekt på å utvikle ulike tilbud innenfor den
hjemmebaserte omsorgen.

Videre har vi sett på utviklingen for dekningen av heldøgnstilbudet for gruppen over 80 år, slik
tabellen under viser.

Tabell 3.4 Andel innbyggere over 80 år med heldøgns tilbud 2010–2014 for eksempelkommunene og landet
som helhet. Kilde: KOSTRA
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I de fire årene fra 2010 til 2014 har dekningen for landet som helhet blitt redusert fra 17,8 til
17,1 %, jf. tabell 3.4. I eksempelkommunene har det også vært en reduksjon i tre av de fem
kommunene.

Videre har vi sett på gjennomsnittlig antall tildelte timer i eksempelkommunene for ulike boformer.
Antall tildelte timer uttrykker hvor mye bistand beboerne trenger. Forskjeller mellom kommunene i
tildelte timer kan derfor være et uttrykk for at de ulike boformene blir brukt ulikt. SSB gjør
oppmerksom på at timeregistreringen i kommunene er usikker. Tallene i tabell 3.5 nedenfor må
derfor tolkes med en viss grad av forsiktighet.

Tabell 3.5 Gjennomsnittlig antall timer for personer over 80 år med ulike botilbud (Sundby, SSB 2016). I tillegg
til eksempelkommune omfatter tabeller statistikk for Oslo og Os.

For boliger med fast personell hele døgnet er det er store forskjeller i gjennomsnittlig antall timer
som tildeles beboerne (jf. tabellen ovenfor). Dette gjennomsnittet varierer fra 8,7 timer i Oslo til
43,8 timer i Fjell. Fjell er en kommune som gir en relativt omfattende del av heldøgnstilbudet i
boliger med bemanning. Det er derfor ikke overraskende at beboeren i boligene i Fjell har mer
behov for bistand enn tilsvarende beboere i andre kommuner.

Tilbudet i Oslo blir gitt til beboere med et relativt lite behov for omsorg sammenliknet med de andre
kommunene. Det betyr at Oslo ikke i samme grad som de andre kommunene har bygget ut et
botilbud til eldre med et omfattende behov for bistand. Dette kan være en forklaring til at det er en
relativt høy andel av eldre over 80 år som er på sykehjem.

De store forskjellene for boliger med fast personell hele døgnet kan sies å være et resultat av at
det kun blir stilt krav om at personalbasen skal være i samme bygg (jf. tabell 3.1). En slik definisjon
åpner for svært forskjellige løsninger, og viser at boliger med heldøgns omsorg ikke kan sies å
være et enhetlig begrep. Man kan også stille spørsmål om det er hensiktsmessig å lovfeste retten
til et tilbud som omfatter så mange forskjellige løsninger.

Videre er det relativt små forskjeller mellom antall timer til beboere i boliger med fast tilknyttet
personell deler av døgnet og boliger uten tilknyttet bemanning. Det kan tyde på at lokaliseringen av
bemanningsbasen ikke er av så stor betydning for beboere som får et tilbud deler av døgnet.

For disse to boformene er det heller ikke så store forskjeller i gjennomsnittlig antall tildelte timer.
Det kan tyde på at de utvalgte kommunene bruker disse boligene til samme type brukere.

Nettoutgifter fordelt på deltjenester

Et av de spørsmålene som er mest diskutert innenfor pleie- og omsorgssektoren, er fordelingen av
ressursene mellom hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. Dels er det spørsmål om hva
som er den rimeligste løsningen for kommunen, men det er i like stor grad et spørsmål om hva som
er best for brukerne. På dette området arbeider de fleste kommuner ut fra et prinsipp om at
tjenesten bør gis på laveste effektive omsorgsnivå, og at brukeren bør bo i eget hjem så lenge som
mulig.
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Vi har beregnet kommunenes utgifter til pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger når man 
korrigerer for behovet for tjenestene i den enkelte kommune. Behovet er uttrykt slik det kommer 
frem i kriteriene i det statlige inntektssystemet. Resultatet av beregningene er vist i figur 3.10 
nedenfor.  

 

Figur 3-10 Netto driftsutgifter 2014 korrigert for behov fordelt på ulike deler av pleie- og omsorgstjenestene 

Det er store forskjeller mellom kommunene for hvor mye som blir brukt i 2014 på pleie- og 
omsorgstjenester, etter korrigering for forskjeller i behov. Ikke uventet er det kommunen med lavest 
inntekter (Fjell) som brukte minst og kommunene med høyest inntekter (Bærum, Asker og Tromsø) 
som brukte mest. Forskjellene mellom kommunene er imidlertid langt større enn inntektene skulle 
tilsi. Nettoutgiftene i Tromsø var 50 % høyere enn utgiftene i Fjell. Det er altså store forskjeller 
mellom kommunene i de økonomiske forutsetningene for driften. Det er forskjeller hvor effektivt 
kommunene bruker midlene som stilles til rådighet. En effektiv drift vil kunne gi tjenester av bedre 
kvalitet enn nivået på utgiftene skulle tilsi. 

Figur 3.10 gir også en fordeling av utgiftene på en grov tredelt versjon av omsorgstrappen: 
hjemmebaserte tjenester, institusjonsomsorg og tilbud til aktivisering av eldre og funksjons-
hemmede. Det var Fjell som i 2014 hadde den klart høyeste andelen av utgiftene som ble brukt på 
hjemmebaserte tjenester. Bærum, Asker og Kristiansund brukte mer enn landsgjennomsnittet på 
alle de tre trinnene i omsorgstrappen. 

Indikatorer fra Kommunebarometeret 

Kommunebarometeret er en måling satt sammen av Kommunal Rapport, som omfatter 12 ulike 
tjenesteområder og 123 forskjellige nøkkeltall. I det følgende ser vi nærmere på nøkkeltallene for 
eldreomsorgen for de seks eksempelkommunene. 

Kommunene blir rangert for de ulike nøkkeltallene. Ved hjelp av ulike vekter blir kommunene 
rangert for ulike tjenesteområder og for alle tjenesteområder samlet i et slags Norgesmesterskap. 
Valg av nøkkeltall og vektingen er basert på skjønn. Dette skjønnet er ikke objektivt og kan være 
grunnlag for diskusjon. Samtidig fanger kåringen opp sentrale forhold ved de ulike tjenestene på en 
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lettfattelig måte. Poenget er imidlertid at man ikke tar rangeringen som en absolutt sannhet. Tabell 
3.6 nedenfor viser resultatet for eksempelkommunene og hvordan de har skåret for de 14 kriteriene 
for eldreomsorgen. Disse kriteriene er i stor grad endret fra 2013 til 2014. Ambisjonen til Kommunal 
Rapport har vært å ha flere nøkkeltall fra de ulike delene av omsorgstrappen. 

For 2013 var et av kriteriene «antall sykehjemsplasser i % av befolkningen over 80 år». Kriteriet er 
nå «andel plasser avsatt til demente målt mot andel over 80 år som allerede er på sykehjem». Det 
betyr at man ikke lenger får uttelling for flest mulig sykehjemsplasser. Samtidig fanger ikke kriteriet 
opp kommuner som gir et tilbud til demente i omsorgsboliger. 

Tabell 3.6 Statistikk for pleie- og omsorgstjenestene i eksempelkommunene 2014 belyst med indikatorer fra 
Kommunebarometeret

 

Totalt kom Asker kommune på sjetteplass blant landets kommuner i 2014, jf. tabell 3.6 over. Det 
gode resultatet er basert på skåringen av rekke indikatorer på ulike tjenesteområdene. Innen 
eldreomsorg kommer imidlertid Asker langt lenger ned med en 240. plass.  

I det følgende gir vi en kortfattet oppsummering av noen av indikatorene for de seks -
eksempelkommunene. Begrepet Svakt resultat er brukt på områder hvor kommunene kommer 
dårlig ut og Godt resultat på områder hvor kommunen kommer godt ut: 

 Asker (eldreomsorg: 240. plass): Svakt resultat: Få fagutdannede, få årsverk av fysio- og 
ergoterapeuter, få trygghetsalarmer og høy institusjonsandel. Godt resultat: Plasser avsatt til 
demente, god gjennomstrømming for korttidsplasser, helsetilstand og dødelighet 

Bærum Asker Kristiansand Fjell Kristiansund Tromsø

Plassering totalt 27 6 59 219 281 101

Rangering innen hver enkelt sektor

Eldreomsorg (20 %) 157 240 75 14 204 121

ELDREOMSORG

BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 % vekt innen 

sektoren)
70 66 77 77 78 77

BEMANNING: Tid med lege og fysioterapeut på sykehjem (10 %) 1 1 1 2 1 1

BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier 

per 1.000 innb. over 80 år (10 %)
11 7 10 12 20 44

PROFIL: Hvor stor andel av eldreomsorgen skjer i hjemmet (andel 

over 80 år med tjenester som ikke bor på institusjon) (10 %)
68 65 72 83 70 71

TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand i hjemmet 

(5 %)
11,0 14,1 10,1 6,3 8,6 10,3

TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie (5 %) 5,1 5,5 3,4 6,9 5,5 6,4

BEHOV: Andel av de over 67 som får bistand og som har stort 

omsorgsbehov (5 %)
20 16 8 19 8 15

HELSETILSTAND: Dødelighet i prosent av landsgjennomsnittet 

(100 = snittet) (10 %)
85 81 102 92 110 93

KORTTIDSPLASSER: Gjennomsnittlig oppholdstid per plass, målt i 

dager (10 %)
19 13 19 15 34 42

SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare 

pasienter, per 10.000 innb. (5 %)
45 155 46 16 262 650

ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med 

bad/wc (5 %)
81 74 98 83 92 79

DEMENTE: Andel plasser avsatt til demente målt mot andel over 

80 år som allerede er på sykehjem (5 %)
21 41 38 20 28 36

TRYGGHET: Trygghetsalarm per 1.000 hjemmeboende eldre over 

80 år (5 %)
33 34 53 28 38 40

BRUKERE: System for brukerundersøkelser i 

hjemmetjenesten/institusjon (5 %)
6 6 6 6 0 6
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 Bærum (eldreomsorg: 157. plass): Svakt resultat: Få fagutdannede, få trygghetsalarmer og høy 
institusjonsandel. Godt resultat: Lav dødelighet, stort omsorgsbehov for de over 67 år med 
bistand, god gjennomstrømming for korttidsplasser 

 Kristiansand (eldreomsorg: 75. plass): Svakt resultat: Dødelighet. Godt resultat: God gjennom-
strømming for korttidsplasser, høy andel enerom og trygghetsalarmer 

 Fjell (eldreomsorg: 14. plass): Svakt resultat: Få timer praktisk bistand. Godt resultat: Få 
utskrivningsklare pasienter på sykehus, god gjennomstrømming for korttidsplasser, høy andel 
hjemmeomsorg 

 Kristiansund (eldreomsorg: 204. plass): Svakt resultat: Mange utskrivningsklare pasienter på 
sykehus, god gjennomstrømming for korttidsplasser, høy dødelighet. Godt resultat: Høy andel 
fagutdannede, høy andel hjemmeomsorg 

 Tromsø (eldreomsorg: 121. plass): Svakt resultat: Mange utskrivningsklare pasienter på 
sykehus, lav gjennomstrømming for korttidsplasser. Godt resultat: Mange fagutdannede, høy 
andel plasser demente, lav dødelighet 

Konklusjon eksempelkommuner 

Et fellestrekk for alle eksempelkommunene er at de hadde høyere utgifter til hjemmebasert omsorg 
enn til institusjonsomsorg. Utgiftene til aktivisering er også på et jevnt høyt nivå. Statistikken gir 
altså en indikasjon på at eksempelkommunene har satset på de nedre trinnene i omsorgstrappen. 

Samtidig er det store variasjoner i utgiftsnivået til pleie og omsorg i eksempelkommunen. Fjell som 
er eksempelkommunen med lavest inntekter, har en høy andel av heldøgnstilbudet i boliger og en 
høy andel av utgiftene brukt til hjemmebasert omsorg. Vi kan ikke se bort fra at tilpasningen er gjort 
som følge av relativt lave inntekter. 

For eldreomsorgen er eksempelkommunene i Kommunebarometeret rangert fra nummer 14 (Fjell) 
til nummer 240 (Asker). Det betyr altså at alle eksempelkommunene hevder seg brukbart på denne 
rangeringen. Den gode plasseringen til Fjell viser at det er mulig å nå høyt på denne listen selv 
med et relativt lavt nivå for de frie inntektene. 

3.6 Konklusjoner  
Begrepet «heldøgns omsorg» brukes forskjellig av Husbanken og SSB. Særlig får kravene til 
personalbase betydning for hvor mye som skal regnes som et heldøgnstilbud. De to aktørene stiller 
ulike krav. En definisjon basert på at helsepersonell skal nå brukerne på kort varsel, gir lavere 
dekningsgrader enn definisjonene brukt av Husbanken og SSB.  

35 % av landets kommuner hadde i 2014 en høyere dekning enn 20. Bare 12 % av landets 
innbyggere bor i disse kommunene. En mulig forklaring kan være at i noen kommuner vil utbygging 
av et sykehjem med normal størrelse gi høy dekning fordi kommunen har så få eldre. Små 
kommuner med høy dekning har ikke vært prioritert vårt arbeid.  

Kommuner med høye inntekter har i liten grad brukt disse inntektene til utbygging av heldøgns-
tilbudet. Og kommuner med lave inntekter kan samtidig ha en høy dekning for heldøgnstilbudet. 
Det ser med andre ord ut til at andre forhold enn inntekt er av større betydning når man skal 
forklare forskjeller mellom kommuner i dekningen. 

De andre nordiske landene skiller ikke i statistikken mellom tilbudet om heldøgns omsorg med 
andre botilbud til eldre. Det samlede botilbudet i Norge er rundt 50 % høyere enn det som er vanlig 
i de andre nordiske landene. Sammenlikningen gir en indikasjon på at det er mulig å etablere et 
tilbud med lavere dekning også i Norge. I kapittel 9 drøfter vi mulige fremtidige baner for dekningen 
i Norge.  
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4 Intervjuer om planlegging en på strategisk nivå

4.1 Innledning
I dette kapittelet er det foretatt en oppsummering av telefonintervjuene med helse- og omsorgssjef
eller andre ledere på rådmannsnivå. I noen av de største kommunene er intervjuene gjort med
stabspersoner. I alt ble det gjennomført 26 intervjuer. I oppsummeringen i dette kapittelet har vi for-
søkt på å være lojale mot det informantene har ment. Det betyr at vi ikke nødvendigvis trenger å
være enige med det informantene mener.

Presentasjon av innholdet i kapittelet

Byggingen av sykehjem og andre botilbud er en prosess som tar relativt lang tid. Vanligvis tar det
minst fem år fra planleggingen starter til bygget står ferdig. Figur 4.1 nedenfor viser typiske faser i
denne prosessen.

Figur 4-1 Ulike faser i byggingen av sykehjem og andre botilbud for eldre

Oppbyggingen av dette kapittelet er sortert etter disse fasene. Strategiene beskrives i kapittel 4.2,
planene i kapittel 4.3 og gjennomføringen i kapittel 4.4. Andre temaer som tas opp i kapittelet er:

� Statlig styring og dialog med politisk nivå (kapittel 4.5)
� Heldøgnstilbudet sett i sammenheng med andre botilbud for eldre (kapittel 4.6)
� Bruk av statistikk (kapittel 4.7)
� Dekningsgrad som grunnlag for planlegging ((kapittel 4.8)

Kapittelet berører i første rekke de to første av problemstillingene i vårt mandat (jf. kapittel 1.2).
Kapittel 4.9 oppsummerer innspill fra intervjuene for disse to problemstillingene.
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Overordnet vurdering av strategier, planer og tildeling 

Informantene ble bedt om å ta stilling til fem oppsummerende utsagn, hvor svarene skulle gis på en 
femdelt skala etter hvor enige de var i utsagnene. Informantene er svært godt fornøyd med 
hvordan kommunene legger opp planleggingen og hvordan opplegget for tildeling er. I gjennomsnitt 
er det 83 % som er helt enig i de fem utsagnene og 17 % er delvis enig. Ingen har sagt at de er 
uenige. Resultatene for hver av de fem utsagnene er vist i figuren under. 

 

Figur 4-2 Figur 4.2 Prosentvis svarfordeling for oppsummerende utsagn i telefonintervjuer med kommunale 
ledere. N=26 

Informantene opplever at det er et potensial for forbedring av statistikken, jf. figuren 4.2 over. 
Kommunene opplever at de har gode strategier for utvikling av omsorgstrappen, og at de har 
strategier for hjemmebasert omsorg som vil kunne redusere behovet for heldøgns omsorg. Flere av 
informantene har pekt på at kommunene strever mer med å finne frem til gode tiltak som kan sikre 
at strategiene blir gjennomført i praksis. Utformingen av de to øverste utsagnene sier ikke noe om 
gjennomføringen. 

I valget av kommuner har vi lagt vekt på å finne frem til kommuner som hadde et bra alternativ til 
tradisjonelle sykehjemsplasser. Om vi legger informantenes svar til grunn, har vi i stor grad klart å 
finne frem til slike kommuner. Vår erfaring med bistand til en rekke kommuner landet rundt, er at 
det er mange kommuner som strever mer både med overordnet planlegging og tildeling. Det er 
derfor viktig å huske på at vårt utvalg av kommuner ikke er representativt. 

Våre intervjuer har avdekket at planlegging og tildeling er komplekse og krevende oppgaver hvor 
det til dels er nokså ulik praksis blant kommunene. Etter vår vurdering er det derfor et betydelig 
potensiale for videreutvikling av oppgavene, selv for kommuner som opplever at de er gode. 

Dekningsgradsgradens betydning for svarene  

Dekningsgraden for heldøgnstilbudet for kommunene som ble intervjuet varierte fra 11,4 % i Søgne 
til 36,6 % for Vikna, jf. tabellen 1.1 tidligere i rapporten. I vår analyse har vi sett etter systematiske 
forskjeller i svarene fra kommuner med lav og høy dekningsgrad. For eksempel kan man tenke seg 
at kommunene som lå høyest hadde de mest ambisiøse planene om ytterligere reduksjon av 
dekningsgrad.  
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Vi har imidlertid ikke klart å registrere noen slike forskjeller. Tvert imot har det vært slående hvor 
likt informantene fra kommunene har svart uavhengig av dagens dekningsgrad. 

4.2 Strategier for utvikling av hele omsorgstilbudet (omsorgstrappen) 
Det er allmenn enighet om at det er fornuftig å arbeide etter det såkalte BEON-prinsippet, hvor det 
er et mål å yte tjenester på et slikt nivå at de ikke fratar eller hemmer brukerens egenaktivitet og 
evne til å hjelpe seg selv. Egenaktivitet og selvhjulpenhet øker livskvaliteten og er viktig å opprett-
holde lengst mulig. Dette kan sies å være det primære formålet med å bruke dette prinsippet. 
Samtidig bidrar også bruken av prinsippet til rasjonell bruk av kommunale midler. BEON-prinsippet 
er fulgt opp ved å bruke den såkalte helse- og omsorgstrappen der tilbudene er sortert fra de mest 
til de minst ressurskrevende tjenestene. BEON-prinsippet innebærer altså at brukerne ikke tilbys 
hjelp lenger oppe i trappa enn nødvendig.  

Vi har spurt kommunene om hvordan planleggingen av heldøgnstilbudet er koblet til en overordnet 
strategi for utviklingen av omsorgstrappen. Videre har vi spurt om på hvilken måte kommunene 
benytter tiltak som korttidsplass, dagtilbud, hjemmetjenester for å utsette behovet for heldøgns 
omsorg. Spørsmålene handler altså om i hvilken grad kommunene klarer å utvikle en fornuftig 
dimensjonering av ulike tilbud i tråd med BEON-prinsippet. 

Det er slående hvor stor vekt kommunene legger på å utvikle tilbudet på de trinnene i midtre og 
nedre del av omsorgstrappen, og hvor mange av tiltakene som går igjen i flere kommuner. Mange 
av kommunene forteller om tiltak på følgende områder: hverdagsrehabilitering, mobilisering av 
frivillige og velferdsteknologi med trygghetsalarmer og andre tiltak. Utviklingen på disse områdene 
er ofte inspirert av det som gjøres i Danmark.  

Det er forskjeller mellom kommunene hvor ambisiøst de satser og hvor langt de er kommet. Vårt 
inntrykk er at mange kommuner fortsatt er i en relativt tidlig fase i utviklingen av tiltak.  

Korttidsplassene er viktige som et ledd i å få brukerne tilbake til egne hjem, blant annet etter 
utskriving fra sykehuset. Etter samhandlingsreformen (Meld. St. 26; 2014–2015) tar kommunene 
imot mer skrøpelige pasienter enn før. Reformen har ført til at økt behov for korttids- og 
rehabiliteringsplasser. Noen kommuner strever med at korttidsplassene blir fylt opp av langtids-
brukere. 

Derfor er det flere kommuner som planlegger å øke antall korttids- og rehabiliteringsplasser. Noen 
kommuner har organisert disse plassene nettopp under hjemmetjenesten. Formålet har vært å 
sikre en god overgang til brukernes egne hjem og kanskje bidra til å forhindre at disse plassene blir 
fylt opp av andre type brukere. 

Flere informanter forteller om økt satsing på ulike tiltak som skal bidra til å avlaste pårørende og at 
en slik avlastning kan bidra til at brukere kan bo lenger hjemme. Eksempler på avlastning er dag-
tilbud, rullerende plasser og avlastningsplasser. 

Gjennomføringen av tiltak på de nevnte områdene kan gjøres på ulikt vis, og det ser ut til at 
kommunene famler litt for å finne frem til de rette tiltakene. Fortsatt finnes det ikke så mye 
dokumentasjon om hvordan slik tiltak virker på behovet for heldøgns omsorg. Enkelte av 
informantene forteller også at de opplever at kommunene har gode strategier, men at kommunene 
foreløpig ikke er like gode på gjennomføringen. 
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Innspill fra enkeltkommuner: 

Nøkkelen til suksess: 

 Stor satsing på hjemmetjenester med god kvalitet 

 Rundhåndet med trygghetsalarmer. Brukerne må være trygge hjemme  

 Tidligere var det litt for lite vedtak og brukerne ble engstelige - nå er det trygghet i 
tjenestene 

 Ingen får tjenester på permanent basis før de er utredet av teamet 

 Satsing på hjemmerehabilitering 

 God politisk forankring 

 Forventningsavklaring i samarbeid med brukere og pårørende på tjenester mv. For 
eksempel har ikke brukerstyrt personlig assistent (BPA) er ikke økt i det hele tatt. 

 Holdt samme kursen over tid 

 Målstyrt planlegging som forankres politisk 

 Felles vurdering av situasjonen mellom bestiller og utfører 

 Tydelig perspektiv på de økonomiske rammene 

 Dyktige medarbeidere som kan kartlegge og håndtere alle oppgaver i brukernes hjem og 
som kan trygge brukere og pårørende om at de får den hjelpen de trenger 

 Tydelig dialog med pårørende og brukere om hva de kan forvente 

 Har et eget fagteam som forankrer strategier - det gir input til forvaltningskontoret. Her 
deltar enhetsleder for bosenteret, hjemmebaserte tjenester og sykehjem og en saks-
behandler fra bestiller. Det er tilsvarende fagteam for barn og unge, rus og psykiatri mv. 
Her er det ikke saksbehandling på enkeltpersoner, men prinsipper og strategier. 

Utsagnene kan illustrere dette: 

Vi har gode strategier, men det gjenstår arbeid med å forankre strategier hos de ansatte. Det 
hjelper ikke med en god plan, dersom den ikke blir fulgt i praksis. Dialogen med de ansatte er 
viktig. Som kommunalsjef legger jeg vekt på å faglig begrunne hvorfor det er best man bor 
hjemme, og også at et hjemmebasert tilbud er best for kommunens økonomi. 

Dagsenter har fått utvidet åpningstid. Nå er det åpent også på kveldstid og på lørdager. Senteret 
bidrar til å avlaste pårørende, slik at de «kan stå i det» og behovet for kommunal bistand blir 
redusert. 

4.3 Planer for utvikling av heldøgnstilbudet 
Utvikling av heldøgnstilbudet er på ulikt vis nedfelt i kommunens plandokumenter. Disse plan-
dokumentene kan både omfatte kommunens overordnede strategi (se over) eller være rettet mer 
mot gjennomføring. I noen grad har vi også sett nærmere på aktuelle planer fra kommunene. Vi vil 
imidlertid understreke at oppsummeringen ikke omfatter en fullstendig dokumentanalyse. I det 
følgende oppsummerer vi innspill fra intervjuene om betydningen av plandokument. 

 Kommuneplan: I arealdelen av kommuneplanen blir det avklart hvor i kommunen det skal 
bygges sykehjem, omsorgsboliger og andre botilbud til eldre. I samfunnsdelen kan det være 
formulert overordnede strategier for tjenestene hvor det kan være lagt vekt på forhold som 
forebygging og mestring. En informant har fortalt at vedtakene i kommuneplanen om disse 
forholdene har vært av avgjørende betydning for en sterkere satsing på hjemmebasert omsorg. 

 Budsjett og økonomiplan: Finansieringen av byggingen av sykehjem og omsorgsboliger skjer i 
kommunens budsjettdokumenter. Flere informanter peker på betydningen av at det lages en 
regi som bidrar til å sikre finansieringen av byggene. 
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 Helse- og omsorgsplan: I mange kommuner blir det laget helse- og omsorgsplaner for den 
langsiktige utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Vår erfaring er at det de siste årene 
har blitt mer vanlig å lage en felles plan for helse og pleie og omsorg. Utviklingen er et resultat 
av samhandlingsreformen og et økt kommunalt ansvar for forebygging. 

 Plan for botilbud til eldre: Oslo er et eksempel på en kommune som har en egen plan for 
bygging av sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Planen blir lagt frem som en del av 
budsjettet. Planen omfatter både overordnede mål og strategier og planer for gjennomføring.  
I Oslo er det også utarbeidet en seniormelding, rettet mot utviklingen av alle tjenestene til den 
eldre delen av befolkningen 

 Planer for helse- og omsorgsbygg: Tromsø kommune har laget en plan for bygging av alle 
helse- og omsorgsbygg. I motsetning til Oslo har Tromsø utarbeidet et plandokument rettet mot 
alle aldersgrupper. Planen i Tromsø omfatter altså det som vanligvis kalles boligsosial 
handlingsplan. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Kommunen har et svært godt samarbeid mellom politikk og administrasjon om arbeidet med en 
strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg mot 2030». Strategien er forankret i 
kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Tre sentrale politikere er med i styringsgruppen for 
utvikling av strategien: Helse og omsorg, finans og byutvikling. Utviklingen av tilbudet ble sett i nær 
sammenheng med utvikling av byen. Det har vært nær dialog med helse- og omsorgskomiteen i 
bystyret, og det er etablert en enighet om strategien på tvers av partier. Videre har det vært et godt 
opplegg for brukermedvirkning, blant annet gjennom eldrerådet, råd for mennesker for nedsatt 
funksjonsevne mv. Arbeidstakere blir involvert i gjennomføringen av det enkelte byggeprosjekt. Det 
må finnes alternative arenaer for dialog, nå som det parlamentariske systemet blir avviklet etter 
valget. Selv arbeider jeg for direktøren for helse og omsorg og har ansvar for å følge opp 
strategien. 

Hva er vi gode på – og hvor er det behov for forbedringer? 

Vi har spurt informantene om på hvilke områder kommunen har en god tilnærming for planlegging 
av heldøgnstilbudet, og om mulighetene for forbedringer. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Vi har hatt en tendens til å bygge boliger uten å tenke på kostnadene ved driften. Her bør vi bli 
flinkere. 

Nøkkelen til suksess er at vi har nok korttidsplasser, slik at vi blant annet klarer å ta imot 
pasientene fra sykehuset. Det er nødvendig med tilstrekkelig kapasitet og god kompetanse. 16 
plasser til rullerende avlastning har også vært vellykket. 

Vi har ikke et boligkontor som kan være et sted for henvendelse for boliger. Et boligkontor kan 
bidra til å se flere brukergrupper i sammenheng: Eldre med behov for sykehjem og heldøgns 
omsorg, eldre utbrente rusmisbrukere, flykninger, personer i rusfeltet og innen psykisk helse. 
Videre ønsker vi mer samarbeid med private aktører. Et boligkontor vil kunne bidra til å styrke 
samarbeidet på tvers av brukergrupper. 

Vi har gode analyser hvor vi bruker KOSTRA som grunnlag for sammenlikning med andre 
kommuner. Det er imidlertid ikke bestandig så enkelt å skjønne hva som er regnet med i KOSTRA. 
Kanskje burde vi brukt noe mer tid på å sikre at rapporteringen blir riktig. Vi vil trolig kunne utføre 
bedre analyser om vi også bruker andre kilder til informasjon enn KOSTRA. 
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4.4 Gjennomføring krever kompetanse om bygg og økonomistyring 
Gjennomføring av heldøgns bemanning krever at man tar stilling til hvordan man skal utvikle 
byggene hvor et slikt tilbud blir gitt. Det er nødvendig at man tar stilling til i hvilken grad man kan 
utnytte dagens bygningsmasse og i hvilken grad det er nødvendig med nye investeringer.  

Det må organiseres byggeprosjekter som kan omfatte betydelig investeringer. Disse prosjektene 
skal organiseres med sikte på at man holder god orden på økonomien og den planlagte frem-
driften. Gjennomføringen krever teknisk kompetanse og bidrag fra yrkesgrupper som ingeniører og 
arkitekter. Det er nødvendig at byggene blir utformet i dialog med ansatte som skal bruke bygget.  

Vi har fått innspill om at det er en utfordring å sikre en god dialog mellom de ulike aktørene.  
I Oslo er det for eksempel utarbeidet et detaljert investeringsreglement som omtaler rutiner og 
roller til de involverte aktørene. I Oslo er det bydelene som står for tildeling av tjenester. Den 
operative bestillingen av sykehjem ivaretas av Sykehjemsetaten. Byggingen utføres av Omsorgs-
bygg eller så kan den være organisert som et OPS. Den noe innviklede organiseringen av bygging 
i Oslo viser at det er mange oppgaver som skal gjennomføres. 

Utfordringen ser ut til å være å få til en god dialog mellom de helsefaglige yrkesgruppene som 
gjerne har ansvar for tjenestene, og de tekniske yrkesgruppene som har ansvar for gruppe-
inndelingen. 

Dialogen med Husbanken 

Investeringene krever at kommunen har kompetanse om ordningene i Husbanken og hva som 
kreves for å få tilskudd til disse investeringene. 

Husbanken har ulike tilskudd for omsorgsboliger og sykehjem, og ulike tilskuddsordninger rettet 
mot ulike brukergrupper. Noen av informantene opplever at Husbankens regler er for lite fleksible. 
Det er et ønske om å utforme ordninger som gir kommunen anledning til mer fleksibel bruk av 
byggene etter hvert som behovene i kommunen endrer seg. En slik fleksibilitet ville kunne gitt en 
mer rasjonell bruk av kommunens bygningsmasse. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

En informant mener at det blir stilt strengere krav til størrelsen på rommene ved korttidsplasser enn 
det brukerne av slike plasser trenger. 28 kvadratmeter er mer enn hva en bruker trenger av plass 
for en kortere tidsperiode. «Man trenger da ikke gjøre det dyrere enn nødvendig», slik denne 
informanten uttrykker det. 

I vår kommune er det behov for å se botilbud til flere ulike brukergrupper under flere tilskudds-
ordninger i Husbanken i sammenheng. Nå er det behov for flere boliger til flyktninger. Samtidig har 
vi eldre omsorgsboliger til helse- og omsorgsformål som ikke lenger er hensiktsmessige. For oss 
hadde det vært en god løsning om disse boligene ble tatt i bruk til flyktninger, samtidig som vi 
bygget nye omsorgsboliger. 

Vi har fått tilsagn fra Husbanken på bygging av 32 nye sykehjemsplasser. Vi har imidlertid funnet ut 
at vi heller trenger omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Det må da skrives en ny søknad.  
I tillegg kan det være en utfordring at det er to atskilte potter avsatt til de formålene. Det er en risiko 
for at potten til omsorgsboliger er brukt opp. Samtidig opplever vi Husbanken som løsnings-
orientert, slik at det ordner seg nok. 
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4.5 Statlig styring og dialog med politisk nivå 

Staten «snakker med to tunger» 

De siste årene har staten gitt en rekke signaler om at kommunene bør satse sterkere på fore-
bygging. Samhandlingsreformen, en ny folkehelselov og oppmuntringen til å satse på velferds-
teknologi er signaler i denne retningen. Utredningen «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11) peker i 
samme retning. Samtidig gir staten signaler om betydningen av å bygge ut flere sykehjem og 
boliger med heldøgns omsorg. Flere av våre informanter har gitt uttrykk for at disse signalene ikke 
helt henger sammen. Informantene opplever altså at «staten snakker med to tunger». 

Det har blitt gitt uttrykk for at Husbankens relative generøse tilskuddsordninger fører til at det blir 
bygget for mange omsorgsboliger og sykehjem. Når kommunene ikke i samme grad får tilskudd til 
hjemmebaserte tiltak, kan kommunene velge sykehjem, selv om hjemmebaserte tiltak er mer 
lønnsomt. Tilskuddet er ikke i samsvar med det finansielle ansvarsprinsippet, som sier at det bør 
være en instans som vurderer den samlede nytten og kostnadene av et tiltak.  

Innspill fra enkeltkommuner: 

Det er på tide at staten beveger seg vekk sykehjemsmantraet. Satsingen er ikke bærekraftig 
verken for staten eller kommunene. Dette sier jeg, til tross for at jeg nå er valgt som fylkesordfører 
for et av partiene i regjeringen. 

Forholdet mellom politikk og administrasjon 

Før vi startet intervjuene hadde vi utarbeidet følgende antakelse: 

Kommunene er preget av en sterk politisk tro på sykehjem. Det kan være krevende å legge frem 
argumentasjon og tiltak som kan gi trygghet for at det er mulig med en sterkere satsing på 
alternative tilbud. Utviklingen har gått i retning av større gjennomslag for å satse på egenmestring 
og hjemmebaserte tiltak. 

De aller fleste informantene gir uttrykk for at politikerne også stiller seg bak strategiene om at det er 
mulig å satse sterkere på hjemmebaserte tiltak som et alternativ til institusjon. Det er vanlig at 
administrasjonen legger vekt på en tett og løpende dialog med kommunens politiske organer. 
Dialogen omfatter også ofte forhold som ikke er ferdig utredet fra administrasjonen, noe som bidrar 
til en felles modning og utvikling av de overordnede strategiene. Mange forteller om en utvikling 
hvor det blir lagt økt vekt på hjemmebasert omsorg. I disse kommunene ser det ut til å være stor 
grad av enighet mellom administrasjonen og politikerne. 

Noen få kommuner forteller også om store spenninger mellom politikk og administrasjon. I disse 
kommunene har politikerne en sterkere tro på sykehjem enn administrasjonen. Det kan se ut at 
disse kommunene har en mer formalisert og mindre omfattende dialog enn i kommunene hvor det 
er et godt forhold mellom politikk og administrasjon. 

Det ser altså ut til å være et bedre forhold mellom politikk og administrasjon enn vi trodde på 
forhånd. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

«Vi har arbeidet med saken i lang tid, som har bidratt til en gradvis modning. Saken vi nå legger 
frem med økt satsing på hjemmebasert omsorg kunne ikke vært lagt frem for tre år siden. Det er 
fattet viktige vedtak som har endret kulturen. I kommuneplanen er det lagt vekt på forebygging, 
lavterskeltilbud mv. Begrepene som blir brukt ligger i bunn for arbeidet. Før var det en tendens til at 
sykehjem er svaret. Dette synet har sluppet de to siste årene. Tonen har endret seg. For noen år 
siden var det svært dårlig forhold mellom politikk og organisasjon. Vi har de siste årene bygd en ny 
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organisasjon med vekt på samarbeid mellom politikk og administrasjon. Det har vært bygget 
strukturer som sikrer samarbeid. Vi har tydeliggjort mål og formål. Det er etablert mange møte-
plasser mellom politikk og administrasjon. Rådmannen er et «råskinn» til å forstå spillet. Sakene 
blir drøftet uformelt. Administrasjonen har stor respekt for det politiske systemet. Vi har lagt vekt på 
å få tydelige vedtak i tilknytning til kommunens plandokumenter om betydningen av å satse på trinn 
nede i omsorgstrappen. Disse vedtakene har bidratt til en endring av klimaet i de politiske 
organene og en tro på at man kan satse på noe annet enn sykehjem. 

I forbindelse med siste revisjon av planen hadde vi to dagsseminarer. Stjørdal og Fjell fortalte om 
sine erfaringer med utviklingen av hjemmebaserte tilbud som alternativ til sykehjem. Seminarene 
hadde bred deltakelse fra kommunens politiske organer, brukerrepresentanter og ansatte. 
Representantene fra de to kommunene har vært gode ambassadører som har bidratt til at 
politikerne og de andre aktørene har tro på at det er mulig med en tilsvarende utvikling hos oss. 

4.6 Heldøgnstilbudet sett i sammenheng med andre boliger for eldre 
Oslo kommune har en egen plan for heldøgnstilbudet som annet hvert år blir lagt frem sammen 
med budsjettet. Planen som ble lagt frem høsten 2016 hadde tittelen «Strategisk boligplan for eldre 
med hjelpebehov. Utbygging av Omsorg+ og sykehjem i Oslo - rullering 2016–2026». Planen som 
ble lagt frem høsten 2014 het «Sykehjemsbehovsplanen». Endringen av fokus for planen er 
inspirert av anbefalingen i Sørvoll, Martens og Daatland (2014), som er utført på oppdrag fra 
Husbanken. En hovedanbefaling fra forskerne er at kommunene bør satse på å utvikle en bolig-
politikk for eldre. Dette området har til nå i liten grad vært prioritert. Anbefalingen er basert på en 
gjennomgang av plandokumenter i 30 kommuner. 

Planen i Oslo er avgrenset til planlegging av heldøgnstilbudet. I mange kommuner er det imidlertid 
vanlig å se heldøgnstilbudet i sammenheng med andre botilbud til eldre. Mange kommuner har 
erfart at sentrumsnære boliger kan være attraktive for personer over 50 år. I slike leiligheter kan det 
være lettere å møte alderdommen enn i eneboliger som ligger mer i utkanten av kommunen. 
Grunnen til dette, er dels at boligene er mer tilpasset personer med pleiebehov, og dels at en 
lokalisering i nærheten av sentrum øker mulighetene for sosial kontakt. 

Fordelen for kommunen med slike boliger på det private markedet er at det reduserer behovet for 
utbygging av boliger i kommunal regi, og det kan legge grunnlag for mer rasjonell drift av hjemme-
tjenestene. Bærum er et eksempel på en kommune som har etablert en base for hjemmetjenesten, 
med en bolig som kommunen leier i samme bygg, som mange eldre har kjøpt sine boliger. Basen 
gir mulighet for et døgntilbud til de eldre som bor i bygget. 

Omsorgsboliger ser ut til å være mer vanlig i små kommuner enn i større kommuner i distriktene. 
Sørvoll, Martens og Daatland (2014) finner mer enn dobbelt så høy dekning i 10 små kommuner 
sammenliknet med 10 store kommuner. En mulig forklaring kan være at eneboligene er mest verdt 
i sentrale strøk, og at det derfor er lettere å kjøpe en ny sentrumsnær bolig. Innspill fra 
enkeltkommuner: 

Her mangler vi et tilbud som ligger på trinnet under heldøgnstilbudet. Hos oss er det mange som 
bor på bygda i utrangerte eneboliger og føler seg utrygge. Det er planlagt å bygge flere sentrums-
nære boliger. Vi har vært på studietur til Ringsaker og Oppdal for å hente inspirasjon. En utfordring 
er at det ikke har vært kultur for å selge de gamle boligene og ta opp lån for å kjøpe en leilighet. Vi 
ser på tiltak som kan bidra til å endre denne kulturen.  

I vår kommune får man gode eneboliger til 2 mill. kr, samtidig som leilighetene er relativt dyre. Vi vil 
bygge boliger med privat eierskap hvor kommunen har tildelingsrett. Her kan man bli eier av en 60 
kvadratmeter bolig for litt over 1 mill. kr. Det blir foretatt en indeksregulering av prisen på boligene. 
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Beboerne får billige boliger uten risiko for å tape penger. Vi slipper å kreve inn husleie. Prisen blir 
lav som følge av statstilskudd og momsrefusjon. 

Vi har innledet et samarbeid med private utbyggere om bygging av et seniorsenter som er tilrette-
lagt med boliger med heldøgns omsorg. Et viktig formål er å styrke den sosiale tilhørigheten. 
Flertallet skal eie boligene selv. I tillegg vil kommunen kjøper boliger og eie på linje med andre. Vi 
ønsker en dialog med Husbanken for å klargjøre hvordan de ulike virkemidlene kan brukes. I en 
kommune har utbyggere vært opptatt av å bygge store leiligheter for ansatte i oljebransjen. 
Problemene i bransjen gjør at utbyggerne nå i større grad er innstilt på å bygge for andre grupper. 

Rundt år 2000 spurte vi innbyggerne i kommunen over 50 år om boligpreferansene. Mange ga 
uttrykk for at de ønsket seg sentrumsnære leiligheter. I kommuneplanen har kommunen lagt til 
rette for bygging av leiligheter i tilknytning til fem sentre i kommunen. Leilighetene er en 
kombinasjon av private leilighet og kommunale omsorgsboliger. I en av utbyggingsavtalene la vi 
inn en klausul om av boligene skulle selges til personer over 50 år. I praksis har de som flyttet inn 
vært over 60 år. Vi tror at bygging av slike leiligheter gjør at eldre klarer seg lenger selv, og at 
behovet for heldøgns omsorg blir redusert. 

Hos oss er tildelingen av de fleste tjenester innen helse- og omsorgsområdet, og sosiale tjenester 
som bostøtte og økonomiske rådgivning samlet i enheten «Brukertorget». Det betyr at virkemidler 
knyttet til boligen kan ses i sammenheng med tildelingen av pleie- og omsorgstjenester. Vi hjelper 
blant annet eldre til å gjennomføre kjøp av en mer hensiktsmessig leilighet.  

4.7 Bruk av statistikk 
Mange av våre informanter er ledere med helsefaglig utdanning. Vårt inntrykk er at en del av disse 
lederne ikke er så opptatt av statistikk og kvantitative fremskrivninger av tilbudet. Disse lederne ser 
ut til å ha en mer intuitiv tilnærming til fremtidig planlegging. Noen av ledere med helsefaglig 
bakgrunn erkjenner at de selv ikke har den nødvendige kompetansen på bruk av statistikk. 

Det er en klar forskjell mellom små og store kommuner når det gjelder bruken av statistikk. I store 
kommuner er det vanlig at det er ansatt spesialister for å ivareta denne funksjonen. I små 
kommuner er planleggingen i større grad ivaretatt av generalister. 

I forkant av intervjuene sendte vi noe statistikk om dekningsgraden for heldøgnstilbudet i alle de 
aktuelle casekommunene. Meningen var at statistikk skulle gi en faktabasert bakgrunn for 
intervjuene. 

I Oslo blir gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjemmene brukt som en indikator for hvor skrøpelige 
brukerne er når de får en plass på sykehjemmet. I Oslo har pasientene blitt skrøpeligere og 
oppholdstiden har gått ned. Vi spurte om våre kommuner også brukte denne indikatoren. Det er det 
flere kommuner som gjør, men det var få som hadde denne informasjonen for hånden. Flere av 
informantene kunne imidlertid fortelle at oppholdstiden hadde gått ned, og at grunnen til dette var 
at kommunen hadde utviklet et bedre tilbud slik at brukerne kunne klare seg i egne hjem. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Vi buker offentlig statistikk og statistikk som vi lager selv. Kommunen bruker også offentlig 
statistikk. Vi arbeider kontinuerlig med statistikk med god støtte fra planavdelingen. For eksempel 
har vi en egen fremskrivning av langtidsplasser og omsorgsboliger som vi bruker både i interne og 
eksterne databaser. Jeg opplever at vi er gode på statistikk og at vi har et godt grunnlag for 
planlegging. 
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Statistikken er ikke entydig. Det er et eget fag å tolke statistikken. Vi trenger å styrke kompetansen. 
KOSTRA er ikke detaljert nok. Verken vi eller økonomiavdeling har nok kompetanse til å gjennom-
føre de nødvendige analysene. 

I statistikken fra SSB ser det ut til at vi har en dekning for heldøgns omsorg på 12,4 %. Det reelle 
tallet er på 15,6 %. SSB har ikke tatt hensyn til plassene vi kjøper fra Røyken kommune. Vi har tatt 
dette opp flere ganger med SSB uten at det har skjedd noen bedring. Vår egen planlegging skjer 
på grunnlag av regneark og systemer vi selv har utviklet. Det er synd at dekningen i Asker ikke kan 
sammenliknes med andre kommuner. 

«Heldøgns omsorg» som statistisk kategori 

Begrepet «heldøgns omsorg» brukes forskjellig av Husbanken og SSB. Særlig får kravene til 
personalbase betydning for hva som skal regnes som et heldøgns tilbud. De to aktørene stiller 
ulike krav. Ledere på strategisk og operativt nivå i kommunene har heller ingen felles forståelse av 
begrepet. Følgende forhold har blitt avdekket under intervjuene: 

1. For det første er det vår erfaring at kommunene strever med å rapportere antall plasser, slik de 
er definert. I vår bistand til kommunene oppdager vi relativt ofte avvik mellom rapporteringen i 
KOSTRA og antall plasser som kommunen har. 

2. Det er få som kjenner definisjonen av heldøgns bemanning. Definisjonen er relativt bortgjemt i 
veilederen til SSB. Dette er en utfordring når statistikken skal brukes på strategisk nivå som 
grunnlag for dimensjonering av fremtidig utbygging. 

3. Skjulte forskjeller mellom kommunene (1): I Karmøy var det 12,4 % av antall eldre over 80 år 
med et heldøgns tilbud i 2014. Dette var noe av den laveste dekningen blant kommunene i 
landet. Kommunen har imidlertid omsorgsboliger med nattbemanningen i kjelleren, hvor man 
må gå ut for å nå resten av bygget. Innendørs trappegang ville gitt flere plasser med heldøgns 
omsorg, men neppe betydd så mye for brukerne. 

4. Skjulte forskjeller mellom kommunene (2): Bærum kommune leier en base i et privat bolig-
kompleks hvor kommunen så langt gir et tilbud deler av døgnet. Det planlegges at basen også 
skal ha bemanning om natten. Tilbudet blir ikke regnet med fordi den blir gitt i private boliger 
som brukerne selv eier. Kommuner som satser på å gi et tilbud i private hjem, vil altså fremstå 
med en for lav dekningsgrad i statistikken. 

5. Skjulte forskjeller mellom kommunene (3): Omfattende tilbud i eldre brukeres egne hjem blir 
ikke regnet med. Slike tilbud kan være et alternativ til heldøgnstilbud på sykehjem eller i 
omsorgsbolig. 

6. Skjulte forskjeller mellom kommunene (4): Heldøgnstilbudet er en sekkepost for tilbud av ulik 
karakter og funksjon (jf. tidligere omtale)  

Det er nærliggende å anta at denne forvirringen om bruk av begreper i seg selv gjør det 
vanskeligere med en god planlegging av tilbudet. Eller sagt på en annen måte, både aktører på 
statlig og kommunalt nivå ville trolig være tjent med en felles bruk av begreper. Dette spørsmålet 
blir nærmere drøftet i kapittel 10. 

4.8 Dekningsgrad som grunnlag for planlegging 
I tilbudsforespørselen fra KS er en av de fire hovedproblemstillingene formulert som følger: «Hva 
slags dekningsgrad tar kommunene utgangspunkt i når de beregner behov for heldøgns omsorg i 
en planperiode?». Vi har stilt våre informanter det samme spørsmålet. 

Det er vanlig i mange kommuner at fremtidig behov for et heldøgnstilbud tar utgangspunkt i en 
fremskrivning av den eldste delen av befolkningen, gjerne antall personer over 80 år. Deknings-
graden er et uttrykk for hvor stor del av befolkningen som trenger en heldøgns plass. Fremtidig 
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behov blir så beregnet ved at man tar stilling til hvordan dekningsgraden vil utvikle seg i årene som 
kommer. 

I offentlig statistikk finnes det to uttrykk for dekningsgraden: 

1. Antall plasser til personer i en aldersgruppe/antall personer i samme aldersgrupper 
2. Samlet antall plasser/antall personer over 80 år 

Den første metoden gir den mest presise metoden for beregning av fremtidig behov. Oslo 
kommune bruker denne metoden som grunnlag for fremtidig planlegging. En utfordring er at det 
ikke blir utarbeidet tilstrekkelig statistikk for kommunale dekningsgrader til å kunne bruke denne 
metoden. Oslo kommune har selv utarbeidet statistikk for dekningen for femårige aldersgrupper. 
Kilden for statistikken er kommunens saksbehandlingssystem.  

Vi kjenner ikke til andre kommuner som har utarbeidet like detaljert statistikk over dekningsgrader 
som Oslo. SSB kan utarbeide slik statistikk på bestilling. Denne statistikken blir imidlertid ikke 
publisert («prikket») dersom dekningen er beregnet på grunnlag av færre enn 5 brukere. Det kan 
derfor være vanskelig for små kommuner å bestille egnet statistikk for dekningen. 

I Norge har det i mange år vært vanlig å bruke det andre uttrykket for dekningsgraden (se over) 
som grunnlag for kommunal planlegging. Fordelen med å bruke en slik dekningsgrad er at man på 
en nokså enkel måte får tatt hensyn til at en del av plassene blir gitt til brukere under 80 år. 
Svakheten ved metoden er at den er svært grov ved at den ikke synliggjør hvordan tilbudet er 
spredt på ulike aldersgrupper. Etter det vi kjenner til er dette en metode som blir brukt i Norge, men 
ikke i de andre nordiske landene. Vår erfaring er at det ikke er så enkelt for aktørene i kommunene 
å holde de to uttrykkene for dekningsgrader fra hverandre. 

Handlingsplan for eldreomsorgen fra 1990-tallet bygde i utgangspunkt på «et behov for plasser 
med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig svarende til ca. 25 % av befolkningen 80 år og eldre». 
En god del av våre informanter husker fortsatt dette måltallet, og mener at det gir uttrykk for en 
statlig anbefaling. Ved nærmere spørsmål kan informantene ikke helt gjøre rede for hvor 
anbefalingen er hentet fra, og de måtte erkjenne at den nok var noen år gammel. 

Beregningene av fremtidig behov blir ofte gjort med utgangspunkt av en videreføring av dagens 
dekningsgrad. Informantene i kommuner med en slik tilnærming gir samtidig uttrykk for at økt 
satsing på hjemmebasert omsorg vil kunne redusert behovet for sykehjem og omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg. Det er imidlertid sjelden at en slik reduksjon er tallfestet. En begrunnelse er at 
det er vanskelig å vite hvor stor reduksjonen vil bli, og at det kan være like greit å tilpasse 
utbyggingen etter hvert som man vinner erfaring med hvor stor reduksjonen faktisk vil bli. 

Nittedal er et eksempel på en kommune som har fått utredet flere baner for utviklingen av det 
fremtidige behovet. I en av banene er det lagt til grunn at dekningen vil bli redusert som følge av en 
betydelig økt satsing på tilbudet i hjemmet. 

I noen kommuner blir det foretatt utbygginger uten at det er foretatt eksplisitte beregninger av 
behovet. Utbygginger kan ha blitt foretatt på grunnlag av en vurdering av dagens mengde 
søknader til sykehjem, samtidig som man har skjelet til utviklingen av antall eldre. Det er også 
informanter som forteller at tomtens størrelse kan være av betydning for antall plasser som bygges 
ut. 

Vi har også kommet over eksempler på at det har blitt bygget for mange sykehjemsplasser. I en 
kommune ble det besluttet å bygge sykehjem hvor kommunen kjøpte mange plasser fra andre 
kommuner. Bygging av en ny fløy på det eksisterende sykehjemmet ville kunne bidratt til at 
kommunen ikke lenger trengte å kjøpe plasser fra andre kommuner. Kommunen fant samtidig ut at 
det ville være billigere å bygge to etasjer når man først var i gang. Senere har tildelingen av plasser 
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blitt strammet inn og blitt mer på linje med det som ellers er vanlig. Resultatet har vært en betydelig 
overkapasitet av sykehjemsplasser. Feilinvesteringen har også ført til redusert handlingsrom til å 
satse på mer fornuftige tiltak. 

En informant kan fortelle om god kapasitet for kommunen som helhet, med tilbudet er lokalisert i 
ytterkanten av kommunen. Befolkningen ønsker å bo sentralt. Det er derfor behov for å bygge i 
sentrum av kommunen. Dessuten vil slik bygging kunne gi grunnlag for mer rasjonell kommunal 
drift og mer kompetente fagmiljøer. 

Planleggingen av heldøgnstilbudet i Arendal er omtalt i en egen boks under. Planleggingen tar 
utgangspunkt i antall personer med demenssykdom. En utfordring med en slik tilnærming er at 
begrepet omfatter svært ulike grader av demens. Det kan derfor være krevende å bruke en slik 
tilnærming som et presist grunnlag for planlegging. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Vi tar utgangspunkt i anbefalingen om 25 % dekning. Dette målet arbeider vi mot å nå ved hjelp av 
heldøgns omsorg. En utfordring er at vi har boliger med bemanning hele døgnet, som ikke er 
definert som heldøgns omsorg. Kommunen skiller mellom korttids- og langtidsplass og mellom 
demens og somatikk. Vi gir et tilbud innen rus og psykiatri, om rehabilitering og til utagerende 
demente. I planleggingen er det en rekke spørsmål som skal besvares: I hvilken grad er det behov 
for et tilbud til nevrologiske pasienter? Hvor mange vil det bli i de ulike gruppene? Hvordan lage et 
tilbud som er fleksibelt til den faktiske utviklingen av behovet? Hvilken betydning vil det få at vi får 
friskere eldre som lever lenger? Hvilken betydning får det at psykisk utviklingshemmede lever 
lenger? Det er ikke så enkelt å oppsummere svaret i en samlet anbefalt norm for fremtidig 
dekningsgrad. En mulig tilnærming kan være å tenke mange scenerier i dialog med fagfolk. 

Vi har hatt normen på 25 % i bakhodet, men tenker at den er for høy. En ekstern konsulent har 
anbefalt en norm på mellom 20–25 %. Vi har ikke etablert noen norm for dimensjonering av det 
fremtidige tilbudet. Samtidig tenker vi at behovet for heldøgns omsorg blir redusert dersom vi 
lykkes med å nå målet om at folk i større grad skal ta ansvar for eget liv. 

Vi utarbeider egen statistikk over hvilke forhold som utløser reinnleggelse. Den nødvendige 
registreringen blir gjort i vårt system for saksbehandling. Disse opplysningene blir registrert som et 
resultat av et tidligere forskningsprosjekt i regi Helse Midt-Norge og Sintef hvor vi var en del av et 
nettverk sammen med andre kommuner. I utvikling og tolkning av statistikk har vi også hatt god 
nytte av at Kristiansund har et utviklingssenter for sykehjem. Det er med andre ord nyttig å delta i 
kunnskapsbaserte prosjekter. 

Planlegging av sykehjem og boliger med heldøgns omsorg startet i 1986. Det var da et mål om 
dekning på 29 %. På dette tidspunktet var hjemmetjenesten lite utbygd. Helt siden da har det vært 
en dreining i retning av at eldre skulle klare seg hjemme. Tilbudet i hjemmet har gradvis blitt bygd 
ut. Underveis har vi vært innom dekning på 25 og 23 %, før vi i siste plan har et mål om dekning på 
21 %. Det er slett ikke umulig at dekningen kan bli ytterligere redusert i årene som kommer. 
Imidlertid er det ikke så enkelt å si hvor mye reduksjonen vil være. I planleggingen er det inntil 
videre lagt til grunn en dekning på 21 %. 
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Boks: Planlegging av heldøgnstilbudet i Arendal 

Langtidsplasser: Antall plasser i årene til personer med demenssykdom fremover blir bestemt 
på grunnlag av en framskrivning av antall personer over 80 år, rater for andelen med demens-
sykdom og rater for hvor mange av disse som trenger langtidsplass. Kommunen bruker 
kjønnsspesifikke prevalensrater for vesteuropeiske land som ble utarbeidet i 2009 av 
Alzheimers Disease International (Nationalt videncenter for demens, 2013). Videre er det antatt 
at en viss andel av alle innbyggere med demenssykdom i Arendal trenger sykehjemsplass. Det 
er planlagt 16 % av plassene til kognitivt friske. Kommunen har tatt utgangspunkt i at man 
nasjonalt beregner at ca. 84 % av pasientene på sykehjem har demenssykdom jf. 
Demensplanen (Helse- og omsorgsdepartementet 2020). 

Korttidsplasser: Det er ventet at behovet for slike plasser vil øke i årene som kommer. Økt 
satsning på hjemmebaserte tjenester og ønske om å holde innbyggere hjemme i egne boliger 
lengst mulig er med på å øke behovet. Kommunen har lagt til grunn at korttidsplassene skal 
utgjøre 20 % av langtidsplassene i årene fremover, noe som innebærer en økning fra dagens 
nivå på rundt 20 %. 

Heldøgnstilbud med ulike plasser og brukergrupper 

Informantene forteller om at heldøgnstilbudet er et samlebegrep for svært ulike tilbud når det 
gjelder type plass, hvor plassene blir tilbudt og omfanget av bemanningen. Noen eksempler på 
plasser som har blitt omtalt i intervjuene er langtidsplass, skjermede plasser for demente, 
spesialplasser for utagerende demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastningsplass. 
Plassene blir tilbudt på sykehjem, aldershjem og omsorgsbolig. Det er store forskjeller i 
bemanningen for de ulike tilbudene. Den såkalte pleiefaktoren (antall brukere/antall årsverk) vil 
etter vår erfaring kunne variere fra rundt 0,2 til 1,5. 

4.9 Konklusjoner  
Beregningene av fremtidig behov blir ofte gjort med utgangspunkt i en videreføring av dagens 
dekningsgrader. Informantene i kommuner med en slik tilnærming gir samtidig uttrykk for at økt 
satsing på hjemmebasert omsorg vil kunne føre til redusert behov for sykehjem og omsorgsboliger 
med heldøgns omsorg. Det er sjelden at en eventuell reduksjon er tallfestet. En begrunnelse er at 
det er vanskelig å vite hvor stor reduksjonen vil bli, og at det kan være like greit å tilpasse 
utbyggingen etter hvert som man vinner erfaring med hvor stor reduksjonen faktisk vil bli. 

Det er slående hvor stor vekt kommunene legger på å utvikle tilbudet på de nederste og midterste 
trinnene av omsorgstrappen, og hvor mange av tiltakene som går igjen i flere kommuner. Mange 
av kommunene forteller om tiltak på følgende områder: hverdagsrehabilitering, mobilisering av 
frivillige og velferdsteknologi med trygghetsalarmer og andre tiltak. 

De aller fleste informantene gir uttrykk for at politikerne også stiller seg bak strategiene om at det er 
mulig å satse sterkere på hjemmebaserte tiltak som et alternativ til institusjon. Mange forteller om 
en utvikling hvor det blir lagt økt vekt på hjemmebasert omsorg. I disse kommunene ser det ut til å 
være stor grad av enighet mellom administrasjonen og politikerne. 
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5 Intervjuer med ledere om tildeling 

5.1 Innledning 
Dette kapittelet handler om ulike sider ved tildelingen av tjenester. Informasjonen som presenteres 
i kapittelet bygger på to kilder: Kapittel 5.2 bygger på telefonintervjuene med ledere på strategisk 
nivå om tildelingen, mens kapittel 5.3 oppsummerer intervjuene med lederne av tildelingskontoret. 
Oppsummeringen i kapittel 5.4 er rettet mot hvordan resultatene fra disse intervjuene belyser de to 
siste av problemstillingene i vårt oppdrag (jf. kapittel 1.2): 

1. Hva er praksis for tildeling av tjenester enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg?  
2. Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og tildeling 

av plass? 

5.2 Intervjuer med ledere på strategisk nivå om tildeling 

Lik praksis for tildeling 

De aller fleste kommunene har etablert et tildelingskontor. Blant de 3–4 kommunene som er uten 
tildelingskontor er det et par kommuner med planer om å etablere et slikt kontor. 

Rutinene for tildeling varierer likevel mellom kommunene. Vedtak om tildeling av tjenester blir i 
noen kommuner fattet av tildelingskontoret. I andre kommuner blir vedtakene om tildeling fattet på 
møter hvor også representanter for utførerne er tilstede. Det synes imidlertid å være enighet om at 
etablering av tildelingskontor har bidratt til en profesjonalisering av saksbehandlingen og større 
grad av likebehandling. 

Alle informantene har svart at de er helt enig i at tildeling av sykehjem og boliger med heldøgns 
omsorg er basert på en lik praksis for alle som søker (jf. figur 4.2). Samtidig er det mange som 
peker på at tildelingen er basert på et viss grad av skjønn, tilpasset brukernes behov. Disse 
behovene er så sammensatte at det knapt er mulig å etablere entydige kriterier på forhånd. 
Informantene mener at vedtakene ville blitt omtrent de samme uavhengig av hvem som behandlet 
søknaden. Flere har pekt på at det ikke hjelper å bruke uformelle kanaler for å påvirke resultatet av 
en søknad. 

Tilbakemeldingene fra informantene viser at en vellykket tildeling er avhengig av at man finner en 
god balanse mellom økonomi og kvalitet, et godt samarbeid mellom organisatoriske enheter og 
god dimensjonering av trinnene i omsorgstrappen.  

Innspill fra enkeltkommuner: 

Tildelingskontoret gir lik praksis. Det var det ikke før, da det var fire tildelingskontor. 

I en tonivå modell er det svake incentiver til samarbeid mellom de ulike driftsenhetene. Vi arbeider 
med forbedring av prosedyrene for korttidsplassen og tildeling etter BEON-prinsippet. Et godt 
resultat er avhengig av et godt samarbeid på tvers av tjenestene.  

Vi har mulighet for å vri tilbudet mer i retning av hjemmet. Det skorter imidlertid på ressurser i 
hjemmetjenesten. Vi arbeider for større grad av konsensus mellom tjenestene, som kan gi rom for 
en slik vridning. 

Det har tatt noen år å etablere en streng nok tildeling og praksis hvor ledig plass ikke nødvendigvis 
trenger å fylles. 
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Jeg er mest fornøyd med å utvikle rullerende opphold, som gjør at pårørende kan holde ut. Når det 
er anledning er jeg derfor en «forsnakker av rullerende opphold». 

En ekstern gjennomgang konkluderte at vi har en nøktern praksis. I tildelingen prøver vi å se 
kvalitet, økonomi og kapasitet i sammenheng. Som en kommune har vi ansvar for en god bruk av 
midlene som blir stilt til rådighet. Jeg opplever at vi har god balanse av ulike hensyn, og føler ikke 
behov for å endre praksisen.  

Vi kan arbeide videre med kriterier for tildeling som kan gjøre det mer forutsigbart både for oss og 
innbyggerne. 

Årsaker til tildeling av eget hjem vs heldøgns omsorg 

I tilbudsforespørselen fra KS er en av de fire hovedproblemstillingene formulert som følger: «Hva er 
praksis for tildeling av tjenester, enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg?» Vi har spurt våre 
informanter om ulike sider ved tildelingen av hjemmetjenester, omsorgsboliger og tilbud i egne 
hjem. 

Kommunene får ofte henvendelser fra pårørende som gir uttrykk for at situasjonen er utrygg for 
den aktuelle bruker i eget hjem, og ber om et heldøgns tilbud fra kommunen. De pårørende ønsker 
ofte å bli avlastet i innsatsen de gjør for brukerne. Flere av informantene gir uttrykk for at de 
pårørende ofte er for opptatt av seg selv. Samtidig er det de pårørende som gjør en så stor innsats 
at de nesten sliter seg ut. Flere kommuner har tiltak som skal bidra til å avlaste pårørende. Slike 
tiltak kan være et dagtilbud for den aktuelle bruker eller såkalte avlastningsplasser på 
sykehjemmet. 

Kommunene tar hensyn til ønsker fra de aktuelle brukerne. 

Hensynet til kommunens økonomi blir også tillagt vekt. Noen informanter forteller at det er aktuelt å 
vurdere et heldøgnstilbud når bistanden i hjemmet blir dyrere enn et tilbud om heldøgns omsorg. 
Noen kommuner gir likevel et tilbud i eget hjem selv om det fører til ekstra utgifter for kommunen, 
dersom brukere og pårørende ønsker et slikt tilbud. 

Det er altså ulike hensyn som må avveies når kommunen skal ta stilling til om det skal gis et tilbud i 
eget hjem eller som et heldøgnstilbud. 

Årsaker til tildeling i sykehjem vs omsorgsbolig 

Vi har spurt kommunene om de viktigste årsakene for tildeling av fast plass på sykehjem og de 
viktigste årsakene til tildeling av heldøgns omsorg.  

Årsaker til tilbud om sykehjem: Kognitiv svikt, kreft, raskt funksjonsfall med økt behov for bistand, 
utagerende demente, aleneboende demente, somatisk svært syke, omsorgsbehov som overstiger 
det som er mulig å gi i hjemmet, omfattende behov for legetilsyn, problemer med ernæring, 
manglende opplevelse av trygghet i hjemmet, behov for tilsyn hele døgnet, ektefelle som tidligere 
har bistått er død. 

Tilbudet om omsorgsbolig blir i stor grad gitt for mange av de samme årsakene som for sykehjem. 
Samtidig er det vanlig å gi et tilbud om omsorgsbolig til brukere med et mindre omfattende behov 
for bistand enn på sykehjem. En begrunnelse som har vært gitt, er at brukerne skal kunne føle seg 
trygge i boligen før de blir for skrøpelige. En kommune stiller som krav at beboerne i en omsorgs-
bolig selv skal kunne si fra hvis noe er galt. Flere av informantene peker på at det er vanlig å dø i 
omsorgsboligene i kommunen.  

Noen informanter har fortalt at korttidsplassene blir brukt til å observere brukerne, som grunnlag for 
å vurdere om det skal gis en langtidsplass eller et tilbud i en omsorgsbolig. 
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Innspill fra enkeltkommuner: 

Tilbud om sykehjem blir gitt til personer som både er fysisk skrøpelige og demente. I omsorgs-
boligene er personene fysisk noe sprekere, samtidig som det er flere med alvorlig demens enn på 
sykehjemmene.  

Vi forsøker å vurdere en noe lenger tidshorisont når vi tildeler omsorgsbolig. Funksjonsnivået til de 
to gruppene er testet. Resultat viste påfallende liten forskjell på de to pasientgruppene. 

Følgende forhold utløser for sykehjem: behov for døgnstilsyn, behov for høy kompetanse og 
brukernes ønsker. Vi strekker oss for å gi tilbud i hjemmet dersom bruker ønsker dette, selv om en 
slik løsning kan være ressurskrevende og dyr. Tilbudet om omsorgsbolig blir utløst av mye av det 
samme som for sykehjem. Hyppig behov for legetilsyn gir sykehjem og ikke omsorgsbolig. 

Det er en utfordring at det er to helt forskjellige regimer for brukerbetalinger for sykehjem og 
omsorgsboliger. Vi har regnet nokså nøyaktig om hva som lønner seg for kommunen. Resultatet 
var at omsorgsboliger er mest lønnsomt både for brukerne og kommunen. For brukerne kommer 
det positivt ut at Staten har ordninger som bostøtte og blå resept for personer i omsorgsboliger. For 
kommunen har vi sammenliknet husleien i omsorgsboligene med de inntektsavhengige gebyrene 
på sykehjem. 

På sikt hadde det kanskje vært fornuftig å gi et tilbud til demente i et bofellesskap utenfor 
sykehjemmet. Her i kommunen har vi en godt fungerende korttidsavdeling. Dette tilbudet vil det 
også være behov for i årene framover. Sykehjemmet vil, på grunn av fagmiljøet, være mest egnet 
for et palliativt tilbud for døende.  

Kommunen har et lite lokale med seks rom som blir benyttet som bofelleskap med lettere demente 
som fortsatt kan være med aktiviteter. Her er det bemanning dag og kveld og kan ses på som et 
mellomnivå mellom egen bolig og sykehjem. Tilbudet er kostnadseffektivt og vellykket for personer 
som er for friske til sykehjem. 

Dimensjonering av sykehjem og omsorgsboliger 

Vi har spurt informantene om det er eldre som trenger sykehjem, men som ikke får det. De fleste 
av informantene forteller at de har nok sykehjemsplasser og at de derfor ikke har slike brukere. Et 
par informanter forteller at kapasiteten for sykehjemsplasser har vært for liten. Begge kommunene 
er i ferd med å bygge nye sykehjemsplasser, slik at kapasiteten blir bedre på sikt.  

Et par informanter forteller at det til tider kan være en utfordring å tilby nok plasser. Disse 
periodene har vært så korte at det ikke har vært nødvendig med en permanent utbygging av 
kapasiteten.  

Et par informanter mener kommunen trenger egne plasser på sykehjem til personer med rus- eller 
psykiske problemer. 

Alle informantene mener at kommunen klarer å gi et tilbud som tilfredsstiller lovens krav om 
«nødvendig helsehjelp». Informantene opplever altså at det finnes alternative tilbud til sykehjem 
som tilfredsstiller lovens krav. 

Vi har også spurt om det er eldre på sykehjem som burde fått et annet tilbud. Enkelte kan fortelle 
om at kommunen har etablert en endret og strengere praksis for tildeling av plass på sykehjem.  
I disse kommunene er det personer på sykehjemmet som er så friske at de ikke ville fått tildelt en 
plass etter dagens praksis, men det er ikke enkelt å få folk ut av sykehjemmet. For «institusjon-
aliseringen» skjer fort, kanskje bare et par uker. 
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Et par av informantene har fortalt om beboere på sykehjemmet som kunne klart seg godt i en 
omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Tilbudet har ikke blitt gitt som følge av manglende kapasitet i 
slike boliger. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Det bor demente hjemme som burde fått et tilbud i bolig eller på institusjon. Utfordringen er størst 
om vinteren for «vandrere». Vi burde hatt større kapasitet til denne gruppen i omsorgsboliger. Det 
bor også personer på sykehjemmet som kunne klart seg med omsorgsboliger med heldøgns 
bemanning. 

Ventetid 

I tilbudsforespørselen fra KS er en av de fire hovedproblemstillingene formulert som følger: «Hva 
forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og tildeling av 
plass?». Vi har stilt våre informanter det samme spørsmålet. 

Flere av informantene har koblet spørsmålet til høringsnotat fra departementet med et forslag til 
lovendring om at «Kommunen skal føre ventelister over pasienter og brukere som venter på 
langtidsopphold». De aller fleste gir uttrykk for skepsis til slike ventelister. Et argument som blir 
brukt er at brukerne uansett får «nødvendig helsehjelp» i tråd med lovens krav. Et annet argument 
er at en venteliste kan gi inntrykk av at kommunen opererer med et køsystem. I praksis vil 
plassene bli fordelt til brukere som har mest behov, uavhengig av hvor lenge brukerne har ventet. 
En informant kan imidlertid fortelle at kommunen har en slags venteliste, og at juristen i kommunen 
nå vurderer en formalisering av denne listen. Ventetid oppstår som følge av tidvis eller permanent 
mangel på plasser. 

Omfanget av klager 

Vi har spurt omtrent halvparten av informantene om i hvilken grad kommunen mottar klager fra 
pårørende på vedtak om heldøgns omsorg. 

Innspill fra enkeltkommuner: 

Vi får få klager på tildeling av heldøgns omsorg. Det har ikke vært klager fra søkere som ikke har 
fått vedtak om heldøgns omsorg. Derimot har det vært en klage fra person som har fått tildelt plass 
på sykehjem, men som har ønsket plass hjemme. 

5.3 Intervju med ledere for tildeling av pleie- og omsorgstjenester 

Opplegg og rekruttering 

Det er gjennomført intervju med ledere som er ansvarlige for vurdering og tildeling av tjenester i 
eksempelkommunene. Rekruttering til denne delen av undersøkelsen skjedde ved henvendelse til 
de administrative lederne for pleie og omsorg. De fikk tilsendt informasjon om prosjektet, samt 
intervjuguide slik at de kunne forberede seg til intervjuet. 

På avtalt tidspunkt ble det avlagt besøk på tjenestestedet og gjennomført intervju. Hovedtema i 
intervjuene var strukturering av tjenesten, dvs. hvordan de enkelte kommunene organiserte 
tildeling og gjennomføring av tjenestene til eldre med behov for omfattende helsetjenester. 
Resultatene fra undersøkelsen er presentert slik at den ikke kan knyttes til de ulike kommunene og 
enkeltpersoner. Det er lagt vekt på å trekke fram hovedtendenser, samt eventuelle likheter eller 
skillelinjer i materialet. 
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Temaene i intervjuene 

Temaene i intervjuene omhandlet kommunens omsorgstilbud, organisering av tildelingsprosessen, 
praksis for tildeling av tjenester og samtale rundt hvilke brukere som kvalifiserte til omsorg med 
heldøgns bemanning (sykehjem og bolig med heldøgns bemanning), assistanse fra hjemmesyke-
pleie og hjemmehjelp, korttidsopphold på sykehjem og opphold på dagsenter. Vi snakket også om 
hvordan behov for endringer av vedtak ble håndtert samt hvordan hjemmetjenestene jobber med 
hverdagsrehabilitering (også beskrevet som hverdagsmestring).   

Organisering av omsorgstjenester i kommunene  

Det er stor variasjon i hvordan kommunene organiserer omsorgstilbudene, men alle har enheter 
som vurderer tjenestebehov, behov for plass på sykehjem, bolig med heldøgns bemanning, 
assistanse fra hjemmebaserte tjenester, hverdagsrehabilitering og dagsenter. Noen kommuner har 
i tillegg treningstilbud og kulturelle aktiviteter for eldre.  

Bruk av sykehjem og bolig med heldøgns bemanning er organisert forskjellig i kommunene. I en 
kommune prioriterer de å bygge flere omsorgsboliger med ulik grad av service foran sykehjem. De 
hevdet at ønske om flere sykehjemsplasser er et politisk mantra som har eksistert helt siden 80-
årene og at det fortsatt er svaret på fremtidens behov for en aldrende befolkning. Det beskrives 
som underlig når det er godt kjent at målet er å tilrettelegge omsorgstilbud slik at eldre skal kunne 
bo hjemme med nødvendig assistanse så lenge som mulig. Det beskrives som et paradoks som 
kan gjøre det vanskelig for kommunene å utforme de beste tilbudene for fremtiden.  

Alle kommunene tilrettelegger for hverdagsrehabilitering enten i egne team, eller som en tjeneste 
inkludert i ordinær hjemmesykepleiepraksis, alt etter hvilken tilgang de har på kvalifisert helse-
personell. Kun en kommune beskrev at de hadde personale som var godt nok skolert i 
rehabiliteringsfilosofi, metoder og tverrprofesjonelt samarbeid til at de kunne gjennomføre 
hverdagsrehabilitering i ordinær hjemmesykepleie. To andre kommuner hadde organisert 
hverdagsrehabilitering i egne tverrprofesjonelle team for å sikre kvalitet på tjenestene. Det fremgikk 
i intervjuene at en omsorgskultur preget av samarbeid, brukermedvirkning og egenmestring for 
bruker er viktig for at hverdagsrehabilitering skal fungere.  

Sykehjem  

Sykehjem anvendes ulikt. Det som er felles i eksempelkommunene er at personer som er vurdert til 
behov for heldøgns omsorg enten får tildelt korttidsplass ved akutt forverring av helsetilstand eller 
at de settes opp på venteliste for permanent plass ved mindre akutte behov. Mens de står på 
venteliste får de tilbud om nødvendige helsehjelp fra hjemmebaserte tjenester.  

I noen kommuner har eldre tilgang på både sykehjemsplasser og bolig med heldøgns bemanning. 
To kommuner satser på utbygging av boliger med heldøgns bemanning og bygger ned sykehjems-
plasser. Det hevdes i kommunene at boliger med heldøgns bemanning er et godt alternativ til 
sykehjem og spesielt godt egnet til personer med kognitiv svikt. Det ble gitt uttrykk for at det er en 
menneskerett for eldre, uavhengig om de trenger heldøgns omsorg eller ikke, at de har mulighet til 
et eget hjem hvor ukjente personer ikke kan gå inn å ordne opp uten deres tillatelse. 

I en av eksempelkommunene ble sykehjem kun benyttet til omsorg for alvorlig syke og til korttids- 
og vurderingsopphold. Kommunens filosofi er at ingen mennesker skal bo på sykehjem, de skal i 
stedet få tilbud om bolig med heldøgns bemanning når de har behov for kontinuerlig tilsyn. Når 
eldre personer ikke klarer å leve et verdig liv hjemme med assistanse fra hjemmebaserte tjenester 
får de tilbud om omsorgsbolig. Kommunen er godt fornøyd med ordningen, men ønsker flere 
omsorgsboliger.   

Innenfor Oslo kommune er det fritt valg av sykehjem og fritt valg av bolig med heldøgns 
bemanning. Det beskrives som bra, men er samtidig utfordrende for bydelene. Fritt valg av 
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sykehjem bidrar til at eldre kan velge mellom heldøgnstilbud som vurderes som godt og som har 
egnet plassering uavhengig av hvor de bor i Oslo. Samarbeid og helhetlig oppfølging beskrives 
som utfordrende, spesielt når pasienter skal ha spesialisert rehabilitering på helsehus eller korttids-
opphold/avlastningsopphold på sykehjem som er plassert i andre bydeler.  

Det er sykehjem og boliger med heldøgns bemanning i bydelen, og bydelen har leieavtale med 
institusjonen, men kan ikke uten videre disponere plassene (pga. fritt sykehjemsvalg). Det 
beskrives som uheldig. Bydelen preges ellers av gammel boligmasse, og ønsker seg flere 
omsorgsboliger hvor bydelens omsorgstrengende eldre kan få et godt omsorgstilbud, både på kort- 
og langtidsopphold.  

Praksis for tildeling av omsorgsnivå og helsetjenester 

Det er noe ulik praksis i eksempelkommunene om hvem som står for kartlegging og vurdering av 
personers behov for omsorgstjenester. De fleste kommunene har tildelingskontor (ofte kalt service-
kontor eller bestillerkontor) som mottar en skriftlig eller muntlig henvendelse om omsorgsbehov fra 
en person som har behov for tjenester eller at det varsles om behov fra lege, sykehus, pårørende 
eller andre. I en kommune går alle henvendelser om omsorgsbehov direkte til ledere for hjemme-
baserte tjenester. Tildelingskontoret eller ledere for tjenestene sørger da for at det blir foretatt en 
kartlegging og vurdering av brukerens behov slik at vedkommende tildeles vedtak og tjenester som 
er riktige og tilstrekkelige i forhold til behovet.  

Alle eksempelkommunene jobber etter et mål om at brukere av omsorgstjenester skal kunne leve 
et verdig liv hjemme med mestringsstøtte og annen omsorg de trenger så lenge som mulig. Først 
når en person er for dårlige til å mestre daglige aktiviteter på egenhånd med støtte, overføres de til 
sykehjem/bolig med heldøgns bemanning for å motta tjenester der. Det viser seg jevnt over at 
pårørendes helsesituasjon, ressurser og ikke minst motivasjon til selv å bestemme om de vil gi 
omsorg er helt avgjørende for hvor lenge brukere med store omsorgsbehov kan bo hjemme. For å 
forlenge muligheten for å bo lengst mulig i eget hjem har en i to kommuner utstrakt bruk av korttids-
opphold på sykehjem, gjerne en/to uker på sykehjem og tre uker hjemme.    

Behov for endring av vedtak varsles gjerne av hjemmesykepleier/omsorgsarbeider eller av 
pårørende. Ny vurdering av omsorgsbehov blir da foretatt av enten hjemmesykepleiere i utøvende 
tjeneste, eller av tildelingskontor med myndighet til slik kartlegging og vurdering. I alle tilfeller blir 
behov for endring diskutert og vedtatt i samarbeid med ledere for utøvende tjenester. I kommunen 
hvor hjemmesykepleiere vurderer og endrer vedtakene selv, ble det hevdet at det sjelden var 
behov for overprøving av beslutningene på grunn av feil vurdering eller manglende ressurser. Det 
fremgår i intervjuene at de som vurderer og utfører tjenestene selv, som ikke har et eget 
tildelingskontor, noe som betyr at de har gått bort fra «bestiller-utfører-modellen», er fornøyde med 
det og at det fungerer meget godt i praksis.  

Når det er behov for endring av omsorgsnivå blir det behandlet på samarbeidsmøter mellom ledere 
av de ulike omsorgstilbudene (sykehjem, omsorg Pluss, hjemmesykepleie, dagsenter, etc.) 
Samtlige tildelingskontor uttaler at de er fornøyd med gjeldende tildelingspraksis og at tildeling er 
basert på lik praksis for alle som søker. En del ledere av hjemmesykepleien sier derimot at det ikke 
alltid er tilfelle og at det som ofte avgjør tildeling av heldøgns omsorg er den beste 
argumentasjonen fra ledere.  

Rehabilitering, pleie og omsorg 

En sentral helsepolitisk føring i Samhandlingsreformen er at eldre skal kunne bo hjemme så lenge 
som mulig og at de skal ha kortest mulig opphold på institusjon før de dør. Av den grunn er det i de 
to/tre siste årene lagt spesielt stor vekt på å tilby forebyggende og rehabiliterende helsetjenester i 
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kommunene. Som nevnt organiseres det forskjellig i eksempelkommunene. Når det gjelder fore-
byggende helsearbeid tilrettelegger noen kommuner treningstilbud og kulturelle aktiviteter på 
dagsenter og i andre aktivitetssenter. I en av eksempelkommunene har kommunen, i samarbeid 
med frivillige, tatt initiativ til fysiske og kulturelle aktiviteter på et aktiviseringssenter. Målet er at 
frivillige skal overta aktivitetene på sikt.  

Flere ledere i kommunetjenesten hevder at sykepleiere ikke bidrar til rehabilitering av pasienter 
som har behov for det, men at de tvert imot gir passiv pleie som gjør pasienter mer og mindre 
hjelpeløse. Erfaringen fra casekommunene er at dette varierer. Påstanden er delvis riktig for distrikt 
som preges av mangel på kompetente yrkesutøvere, stor turnover, stort tidspress og oppgave-
styring. Arbeid som styres av mange konkrete og detaljerte vedtak kan medføre en slik gjøremåls-
orientert og passiv arbeidsstil hvor de ansatte kontinuerlig strever med å rekke alle oppgavene. I to 
kommuner kom det frem at hjemmesykepleien selv har mulighet til å formulere og justere vedtak 
ved behov. Samtidig med den muligheten arbeider de med å snu kulturen på arbeidsstedet fra 
oppgaveorientering til en mer helhetlig vurdering av pasientenes ressurser og totale behov. I tillegg 
til arbeid med kulturen ble faglige og personlige utfordringer løftet opp og diskutert på fagmøter. 
Ledere av hjemmebaserte tjenester i kommunene ga uttrykk for at det tar tid å endre en kultur og at 
den største utfordringen er enkeltpersoner som ikke ønsker forandring. Utover det ble endringene 
beskrevet som entydig positive og til det beste for både tjenesteutøvere og mottakere. 

I de fleste casekommunene hadde brukerne fått tildelt primær- og sekundærkontakt, dvs. syke-
pleiere som har hovedansvar for pasientene. I en av kommunene var målet at disse gikk til «sine» 
brukerne når de var på arbeid. Primærkontaktene i kommunene foretok årlige intervju med 
brukerne for å kartlegge ny helsestatus, om de var fornøyde med tjenesten og om de hadde andre 
ønsker og behov. I intervju av pårørende fremgikk det at samtlige var meget godt fornøyde med at 
de hadde fått slike kontakter. Det opplevdes trygt å vite hvem de skulle henvende seg til når de 
lurte på noe eller endringer inntraff. 

Videre fremgikk det i intervjuene at det i en mellomfase, før en mestrings- og rehabiliterings-
tankegang er innarbeidet i hele hjemmetjenesten, kan det være fornuftig å sette inn spesielle team 
som går inn med mestringshjelp til aktuelle pasienter i en avgrenset periode. En slik ordning er 
spesielt hensiktsmessig for pasienter som klarer seg på egenhånd etter en avgrenset innsats. 
Utfordringene med slike team er pasienter som trenger videre oppfølging og vedlikeholdstrening, 
eller at innsatsteamet har avsluttet sin jobb for tidlig. Informasjon om arbeidsprosess og tiltak må 
da overføres til de som arbeider i den ordinære hjemmesykepleien. Spesielt utfordrende er det i de 
tilfellene hvor mange sykepleiere og omsorgsarbeidere gir tjenester til en bruker. Stor turnover 
blant personale utfordrer både kontinuitet og kvalitetssikring av tjenester. 

Planlegging av sykehjemsplass og ventelister 

Det kom tydelig frem i intervjuene at planlegging av sykehjeminnleggelse ikke er en prioritert 
aktivitet. I stedet arbeides det for at personer med omsorgs- og rehabiliteringsbehov skal motta 
nødvendige tjenester der de bor. Det er ingen begrensning i antall vedtak en person kan tildeles. 
Det viktige er at man skal være trygg der man er. Når eldre derimot vurderes til behov for omsorg 
med heldøgnstjenester kan det være at søkerne må stå på venteliste. Rettferdighetsprinsippet er et 
førende prinsipp for prioritering og tildeling av permanent plass. Det blir foretatt en kontinuerlig 
vurdering av hvilke brukere som har de største behovene. I tillegg kan pårørendes situasjon være 
en medvirkende årsak til at det er et akutt behov for plass på sykehjem eller bolig med heldøgns-
bemanning.  

Vurdering av dagens praksis  

 En kommunes planlegging av omsorgstjenester har sammenheng med virksomhetens kultur 
og motivasjon/evne til å arbeide i tråd med myndighetenes krav 
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 En kommunes planlegging av omsorgstjenester bør ta utgangspunkt i pasienter, pårørende og 
omsorgsgiveres ønsker og vurderinger 

 Vurdering av tiltak bør baseres på tillit til at sykepleiere i utøvende tjeneste har kunnskaper og 
evne til å vurdere pasienter behov for helsetjenester og omsorgsnivå  

 Personer med stort funksjonstap og kognitiv svikt har ofte behov for bolig med heldøgns 
bemanning eller sykehjem   

 Det er bedre for eldre personer med funksjonssvikt å bo i bolig med heldøgns bemanning enn 
på sykehjem 

 Pårørendes helsesituasjon og motivasjon er ofte avgjørende for om en person med stort 
omsorgsbehov har behov for heldøgns omsorg 

 Det oppleves som trygt og godt for både pasient og pårørende med primær- og sekundær-
kontakt som kontinuerlig vurderer pasientens behov 

 Det oppleves som trygt og godt for pasient og pårørende å vite hvem de skal forholde seg til 
når det oppstår endringer 

5.4 Konklusjoner  

Hva er praksis for tildeling av tjenester, enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg 
(problemstilling 3)? 

Årsaker til tilbud om sykehjem er kognitiv svikt, kreft, raskt funksjonsfall med økt behov for bistand, 
utagerende demente, aleneboende demente, somatisk svært syke, omsorgsbehov som overstiger 
det som er mulig å gi i hjemmet, omfattende behov for legetilsyn, problemer med ernæring, 
manglende opplevelse av trygghet i hjemmet, behov for tilsyn hele døgnet, ektefelle som tidligere 
har bistått, er død. 

Tilbudet om omsorgsbolig blir i stor grad gitt for mange av de samme årsakene som for sykehjem. 
Samtidig er det vanlig å gi et tilbud om omsorgsbolig til brukere med et mindre omfattende behov 
for bistand enn på sykehjem. En begrunnelse som har vært gitt er at brukerne skal kunne føle seg 
trygge i boligen før de blir for skrøpelige. En kommune stiller som krav at beboerne i en omsorgs-
bolig selv skal kunne si fra hvis noe er galt. Flere av informantene peker på at det er vanlig å dø i 
omsorgsboligene i kommunen. 

Enkelte kan fortelle om at kommunen har etablert en endret og strengere praksis for tildeling av 
plass på sykehjem. I disse kommunene er det personer på sykehjemmet som er så friske at de 
ikke ville fått tildelt en plass etter dagens praksis, men at det ikke er enkelt å få folk ut av syke-
hjemmet fordi «institusjonaliseringen» skjer fort, kanskje bare etter et par uker. 

Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og 
tildeling av plass (problemstilling 4)? 

Ventetid oppstår både som følge av tidvis eller permanent mangel på plasser. De fleste av 
informantene forteller at de har nok sykehjemsplasser. Et par informanter forteller at det til tider kan 
være en utfordring å tilby nok plasser. Disse periodene har vært så korte at det ikke har vært 
nødvendig med en permanent utbygging av kapasiteten.  
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6 Intervju med avdelingsledere 

6.1 Om denne delen av undersøkelsen 
Det er gjennomført intervjuer med avdelingsledere i de seks eksempelkommunene. Rekruttering til 
denne delen av undersøkelsen skjedde ved henvendelse til de aktuelle tildelingskontorene med 
forespørsel om de kunne etablere kontakt med avdelingslederne, og deretter bistå med navn og 
telefonnummer til dem slik at de kunne kontaktes for intervju. De fikk deretter tilsendt informasjon 
om prosjektet, samt intervjuguiden slik at de kunne forberede seg til intervjuet. 

På avtalt tidspunkt ble det tatt kontakt og intervju ble gjennomført pr. telefon. Intervjuene omhandlet 
de siste 2–4 «nye» beboerne i sykehjemmet, med minimum tre måneders botid. På denne måten 
fikk man informasjon om i underkant av 20 beboere totalt sett. Det ble ikke spurt om personidentifi-
serbar informasjon.  

Resultatene fra denne delen av undersøkelsen er presentert slik at den ikke kan knyttes til noen 
enkeltpersoner. Det er lagt vekt på å trekke fram hovedtendenser, samt eventuelle likheter eller 
skillelinjer i materialet. 

Temaene i intervjuene 

Temaene i intervjuene var sentrert rundt fire hovedspørsmål. Det første dreide seg om hva som var 
praksis for tildeling av sykehjemsplasser. Det neste omhandlet hva som var hovedårsaken til 
innleggelse i sykehjem, samt omfanget av mottatte hjemmetjenester før innleggelse. Det tredje 
handlet om hvilken funksjonsevne beboer hadde når det gjaldt forhold i tilknytning til en rekke 
funksjonsvariable, herunder å utføre alminnelig husarbeid, skaffe seg varer og tjenester, personlig 
hygiene, av- og påkledning, gå på toalettet, matlaging, spising, å bevege seg innendørs og uten-
dørs, ivaretakelse av egen helse, hukommelse, kommunikasjon, evne til å ta beslutninger i daglig-
livet, sosial deltakelse, å styre atferd, samt syn og hørsel. Vurdering av beboere på disse 
variablene gir den såkalt IPLOS-scoren. Det fjerde temaet reiste spørsmål om det kunne vært 
iverksatt tiltak for å hindre sykehjemsinnleggelse. 

Avdelingslederne har ulike grad av innflytelse på prosessen med hvem som skal tildeles plass. I en 
av kommunene var avdelingsleder med i beslutningsprosessen og hadde følgelig direkte 
påvirkning på selve tildelingen. I et par av de andre kommunene er praksis slik at tildelingskontoret 
er tillagt ansvar for tildeling av plasser og sykehjemmene er ikke involvert i prosessen. I et par 
kommuner opplyses det om at det er løpende kontakt mellom ulike instanser og at avdelings-
lederne har en viss innflytelse, og at tildelingskontoret er veldig avhengig av innspill fra sykehus og 
hjemmesykepleien i forbindelse med vedtaksfatting. For eksempel kan en beboer ha vært tildelt en 
korttidsplass, men så gjøres den om til langtidsplass hvis det er åpenbart at vedkommende likevel 
ikke kan sendes hjem. Avdelingsledere kan ha en aktiv rolle i slike beslutninger. Bildet for tildeling 
av plasser og praksis rundt dette synes med andre ord å være sammensatt. Likevel er det preget 
av kontakt og dialog. 

6.2 Tema 1: Praksis for tildeling av sykehjemsplasser 
De tre hyppigste årsakene til vedtak om tildeling av fast plass i sykehjem er kognitiv svikt, multi- og 
sammensatte problemer knyttet til fysisk og kognitiv svikt, samt sykdomstilstander av ulike slag 
som er av en slik karakter at det er nødvendig med tilsyn. Dette er tilfelle gjennomgående for alle 
sykehjemmene. 

Det framkommer også at det er forholdsvis stor pågang og forholdsvis stort behov for sykehjems-
plasser. I samtlige kommuner forsøker man imidlertid å tilby nødvendig stell og oppfølging i 
hjemmesituasjonen så lenge som mulig. På grunn av dette, oppstår en situasjon som innebærer at 
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behov for sykehjemsplass meldes senere i forløpet nå enn tidligere. Dette betyr at de som kommer 
på sykehjem nå vanligvis er veldig dårlige, de har et stort pleiebehov og pårørende er ofte veldig 
slitne. 

Når det gjelder praksis for tildeling av sykehjemsplasser framheves det gjennomgående 
betydningen av tett oppfølging med hjemmetjenesten forut for tildeling, hvor det gjerne har vært 
løpende dialog om hvem som skal ha fast plass. Ikke alltid er det ledig langtidsplass, og da 
forsøker man ofte å gi en korttidsplass som kan brukes i påvente av fast plass. Enkelte steder har 
man ventelister, men innimellom er det nødvendig å endre prioritet i rekkefølgen ved å gi plass til 
en annen person enn den som var tiltenkt neste ledige plass, fordi behovene ble vurdert som 
større. 

I flere av kommunene framheves betydningen av hjemmebasert omsorg slik at de eldre kan klare 
seg hjemme lenger enn de ellers ville gjort. I hvilken grad dette er vellykket avhenger imidlertid ofte 
av ressurser rundt. To forhold framheves som særskilt sentrale for å opprettholde lengst mulig 
botid hjemme; nemlig familie og nettverk, og livsgnist. Et hjemmeboende ektepar kan klare seg 
lenge i hjemmesituasjonen hvis en eller begge ektefeller har et visst funksjonsnivå. Familie og 
nettverk bidrar til å opprettholde et sosialt liv og forebygge ensomhet, og livsgnist forutsetter ofte at 
det ikke foreligger en kognitiv svikt eller andre sentrale svekkelser.   

I en av kommunene med lav dekningsgrad framholdes det imidlertid at man «nærmest har vunnet i 
lotto hvis man får en sykehjemsplass», og at «tallene lyver – vi arbeider med mennesker, og da 
kan man ikke spare på enhver krone». Det gis uttrykk for at lav dekningsgrad kan være et uttrykk 
for kommunal sparing, og hvor det samtidig kan være problematisk å hjelpe alle som trenger hjelp 
hjemme. Det understrekes at det er stort behov for langtidsplasser, men at behovet kan bli skjult 
fordi folk ligger lenge på sykehus i påvente av at det skal bli en ledig plass på sykehjem. Dette 
samtidig som man ikke klarer å dekke opp behovet i hjemmet fordi det er et for omfattende behov 
for hjelp som hjemmesykepleien ikke klarer å dekke.  

Et forhold som også blir framhevet er at hjemmetjenesten blir pålagt mer og mer for å utsette 
behov for sykehjem så lenge som mulig. Det kan ofte bli mye «brannslukking», mange vikarer og 
mange forskjellige folk som er inne hos hver enkelt bruker. Dette kan føre til at de gamle ikke får 
tilstrekkelig trygghet, de kan lett bli urolige og de får ikke det de trenger av stabil, sosial kontakt. 

Tendensen er likevel at kommunene arbeider etter en forståelse om at det er best for de eldre å få 
mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Dette innebærer at det er nødvendig med et godt utbygget 
støtte- og hjelpeapparat som kan bidra til å sikre dette. Det framholdes dessuten at de fleste som 
har behov for hjelp blir fanget opp av hjemmesykepleien. Samtidig er det ofte nødvendig med 
tillitsskapende arbeid i forbindelse med søknader om mer og utvidet hjelp, for det er mange som 
vegrer seg mot å be om noe selv. 

6.3 Tema 2: Hovedårsak til innleggelse og omfang av tilbud før innleggelse 
Det er en viss variasjon i hva slags type tilbud beboerne har hatt før innleggelsen i sykehjem. De 
fleste beboere har imidlertid hatt omfattende tilbud hjemme før innleggelse. Ofte har tilbudene vært 
forsøkt ut over lengre tid. 

En typisk illustrasjon på hva et omfattende tilbud innebærer, er at en beboer først har hatt et 
avlastningsopphold på sykehjem, deretter korttidsplass på sykehjem og til slutt en langtidsplass. 
Eller det kan ha vært hjemmetjeneste 5–6 ganger i døgnet, rullerende avlastningsplass – ofte over 
flere år, hyppige besøk av hjemmesykepleie – ofte mange ganger om dagen, trygghetsalarm, tilbud 
om dagsenter og tilrettelegging av bolig med hjelpemidler av ulike slag.  
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Flere beboere har også hatt en sykehistorie hvor de har gått inn og ut av sykehus over lang tid, og 
hvor det ikke har vært aktuelt å dra hjem, fordi de har trengt medisinsk tilsyn og oppfølging som de 
ikke kan ivareta på egen hånd. 

Flere avdelingsledere har gitt uttrykk for at det nesten ikke er grenser for hvor mye hjemmesyke-
pleie man kan få, og at når behovene er store nok, så aktiveres helheten i tilbudet. Det er ikke 
uvanlig at det meste er prøvd før innleggelse, herunder avlastningsopphold, korttidsplass og tett og 
omfattende oppfølging av hjemmetjenesten. En typisk kommentar omkring dette er at når en 
pasient først får sykehjemsplass, så er alt annet man har å tilby prøvd ut på forhånd. 

6.4 Tema 3: Vurdering av beboernes funksjonsevne 

Hovedtendenser 

Det er en viss, men ikke stor variasjon i hvordan beboernes tilstand forut for innleggelse er 
karakterisert. De fleste er svært dårlige og har stort pleiebehov. De er gjennomgående karakterisert 
med til dels svært dårlig funksjonsevne.  

En gjennomgående tendens er at beboerne i de sykehjemmene vi har intervjuet har hatt et stort 
behov for hjelp før innleggelse. IPLOS-scorer var gjerne på 4,5 eller mer og beboerne har oftest 
hatt store og sammensatte problemer. Hyppig nevnte hovedårsaker til innleggelse er ulike former 
for dårlig funksjonsevne, kognitiv svikt og fravær av mulighet til å klare seg alene. 

Eksempler på sykdomsbilder og funksjonssvikt er demens, hjertesvikt, lungesvikt og kols med 
behov for pustemaske. Slike tilstander kan også opptre samtidig hos en enkelt beboer. Nyresvikt 
og bruk av kateter er også vanlige problemer. Det samme er ulike former for kreft med oppfølgende 
medisinering som de gamle ikke greier å administrere selv, selv om hjemmesykepleien legger 
medisiner i dosetter. Dette er forhold som utløser hjelpebehov, og når de blir store eller sammen-
satte nok, så vil det til slutt ikke være mulig å klare seg hjemme, selv med tett oppfølging fra 
hjemmesykepleien.  

Kognitiv svikt og kognitive problemer, herunder hukommelsesproblemer og problemer med å 
bevege seg utendørs fordi man ikke evner å orientere seg, er et annet område som utløser behov 
for hjelp og assistanse. Det samme gjelder sviktende orienteringsevne og falltendens, som også 
forekommer hyppig. Sterkt redusert hukommelse i forbindelse med Alzheimer og demens er også 
tilstander mange lider av, ofte ledsaget av vandring og ulike former atferdsproblemer, herunder 
aggressiv atferd. 

Dårlig funksjonsevnen kan også føre til redusert evne til å utføre oppgaver som alminnelig 
husarbeid, skaffe seg varer og tjenester, matlaging, samt å ta beslutninger i dagliglivet. Ingen av 
disse forholdene er uvanlige.  

Også dårlig funksjonsevne på andre områder kan utløse behov for hjelp. Dette gjelder for 
eksempel på- og avkledning, spising, syn og hørsel, å kunne gå på toalett, samt ivaretakelse av 
egen helse og personlig hygiene, blant annet i forbindelse med inkontinens.  

Betydning av ektefelle 

I tilfeller der et ektepar lever sammen og hjelper hverandre i dagliglivet, eller der den ene ikke 
klarer seg selv og får hjelp av den andre, vil ikke nødvendigvis behov for hjelp og avlastning ha blitt 
registrert.  

Slike situasjoner har i noen tilfeller endret seg i det øyeblikk en av ektefellene har kommet på 
sykehus, enten som resultat av brudd i forbindelse med fallskader eller på grunn av sykdom. Når 
daglig, tilvant rutine endres, endrer brått behovene for hjelp seg også. Fram til en slik endring i 
situasjonen, vil også andre problemer kunne ha vært skjult. For eksempel kan kognitiv svikt hos en 
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ektefelle ha blitt skjult for omverdenen fordi de to ektefellene som par gradvis har tilpasset seg 
situasjonen de har levd i. Men ved sykehusinnleggelser av den ene vil problemer i hjemme-
situasjonen gjerne bli åpenbare, og vanskelige forhold kan bli avdekket. Dermed kan hjelpebehov 
bli utløst og iverksatt, både i form av korttidsplass for den av ektefellene som har kommet på 
sykehus og deretter ved oppfølgende langtidsplass, og dessuten i form av hjelpetilbud i hjemmet 
for gjenværende ektefelle. 

Når ektefeller svikter, så faller ofte hele hjemmesituasjonen sammen. Det er også pekt på at det 
finnes eksempler der man tyner situasjonen hjemme med ektepar til det ikke går lenger. 

Ved enkelte sykehjem blir det nevnt at det synes å være en overvekt av menn, og det blir reflektert 
rundt om dette kan skyldes at menn klarer seg dårligere hjemme alene enn det kvinner gjør. 
Samtidig kan dette bare være en tilfeldighet. 

Fallulykker 

I noen saker er fallulykker direkte årsak til innleggelse i sykehjem. Bruddskader kan ta lang tid på å 
gro, og for de dette gjelder vil det være nødvendig med korttidsopphold utover en to-ukers periode, 
gjerne opptil 2 måneder. Siktemålet kan i utgangspunktet være at beboer skal tilbake til hjemme-
situasjonen, men det forutsetter trygghetsalarm og tilrettelegging av boligen slik at nye fall unngås.  

Det trekkes fram flere eksempler på at fallulykker er en direkte årsak til at en tilsynelatende greit 
fungerende hjemmesituasjon endrer karakter. Når en person kommer ut av sine vante rutiner og 
gjøremål, kan dette medføre at generell kognitiv fungering får en knekk som gjør det umulig eller 
svært vanskelig med tilbakeføring til hjemmet. 

Avdelingslederes vurderinger 

Avdelingslederne har vurdert det slik at det har vært riktige avgjørelser som er fattet om at 
beboerne har fått tildelt plass på sykehjem. De fleste som får sykehjemsplass er svært dårlige og 
har behov for pleie og tilsyn hele døgnet. I mange tilfeller er vurderingen for flere beboeres del slik 
at de var såpass dårlige at de kanskje burde ha kommet før. Ofte dør de raskt etter innleggelse.  

Flere påpeker også at det ensomme livet alene i et hus og kun med besøk av hjemmesykepleie, 
ikke er tilstrekkelig for å opprettholde nødvendig sosial kontakt. 

Flere refleksjoner har vært knyttet til at mange bor hjemme alt for lenge, noe som kan resultere i at 
de verken får det stell og tilsyn eller den tryggheten de trenger. Selv om enkelte kan ha tilsyn opptil 
fire ganger daglig, så har besøkene som regel bare noen minutters varighet. Dette er ikke 
tilstrekkelig, verken for å møte et behov for sosial kontakt eller for å gi trygghet generelt.  

Likevel er ikke dette noe som gjelder for alle innleggelser. Noen kan ha klart seg fint uten noen 
form for hjelp, men så skjer det noe som aktiverer hjelpeapparatet, - i form av fallulykker eller 
sykdom som fører til sykehusinnleggelse og lang rekonvalesenstid.  

6.5 Tema 4: Alternative tiltak for å hindre innleggelse 
Et sentralt tema er om noe kunne vært gjort for å hindre innleggelse i sykehjem. Gjennomgående 
er tendensen at alternative tiltak allerede har vært prøvd ut og at hjemmesituasjonen ikke lenger 
var holdbar.   

I noen kommuner har man omsorgsboliger med bemanning hele eller deler av døgnet. Det synes å 
være et godt alternativ, der dette har vært mulig å tilby.  
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Når behovet melder seg for utvidet sykepleie og hjelp, er vanligvis problemene blitt av en slik 
karakter og et slikt omfang at det vil være nødvendig med mer assistanse enn det hjemmesyke-
pleien kan tilby. Mange framholder at det er rart flere av beboerne ikke har kommet tidligere. 

For de fleste beboeres del er imidlertid oppfatningen slik at de har stort behov for hjelp, at de 
trenger tilsyn hele døgnet og at de ikke ville klart seg hjemme selv om de får hjemmesykepleie. 
Dermed er det heller ikke en aktuell problemstilling med alternative tiltak for å hindre innleggelse. 

For enkelte beboers del påpekes det imidlertid at det kanskje hadde fungert uten innleggelse på 
sykehjem dersom det hadde blitt innvilget omsorgsbolig med bemanning og tilsyn hele eller deler 
av døgnet. 

6.6 Konklusjoner 
Dette kapittelet fokuserer i stor grad på én av problemstillingene som KS reiser, nemlig spørsmålet 
om hva som er praksis for tildeling av tjenester, enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg. 
Dette kommenteres derfor i det følgende.  

Gjennom intervjuene med avdelingslederne framkommer det at praksis i kommunene gjennom-
gående er slik at man forsøker å legge opp til en hjemmetjeneste som er tilrettelagt for en hjemme-
situasjon og på den måten at de eldre kan bo hjemme lengst mulig. Sykehjemsplasser tilbys 
vanligvis sent i et forløp.  

Når noen kommer på sykehjem er de som regel svært pleietrengende og ute av stand til å ta vare 
på seg selv mer. Ofte kan også en akutt situasjon ha oppstått, for eksempel ved at ektefelle 
plutselig har blitt syk eller av andre årsaker ikke kan ta seg av hjemmesituasjonen mer. 

Ulike former for fysisk og kognitiv svikt er de hyppigste årsaker til innleggelse, herunder falltendens 
og fravær av evne til å stelle seg selv. 

Det pekes også på at mange gamle som kunne hatt behov for plass og tilsyn 24 timer i døgnet 
imidlertid ikke får tildelt plass. Mange har stått på venteliste i lang tid, fra ½–1 år. I denne perioden 
er de enten på sykehus, eller på korttidsopphold eller med tett oppfølging av hjemmetjenesten i 
egen bolig. Samtidig er det slik at alle kommuner må balansere hensynet til kravet i helse- og 
omsorgstjenesteloven om «nødvendig helsehjelp» og kravet i kommuneloven om at kommunene 
ikke skal bruke mer penger enn den har.  

Omfattende bruk av hjemmetjenesten reflekteres i lav dekningsgrad av sykehjem i 
eksempelkommunene og kan være en indikator på en godt utbygget og velfungerende 
hjemmetjeneste. Imidlertid er det ikke slik alle steder at lav dekningsgrad av sykehjemsplasser 
nødvendigvis er ensbetydende med en godt utbygget hjemmetjeneste, men det kan være det. 
Dette avhenger i stor grad av hvordan kommunene har bygget opp hele tjenesten og hva slags 
samlet tilbud de satser på. Dette blir i en viss grad berørt i foreliggende kapittel, men er fyldigere 
omtalt andre steder i rapporten. 
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7 Kartlegging av situasjonen til eldre med store 
omsorgsbehov 

7.1 Innledning 
Dette kapittelet omfatter vurdering av de eldres behov. WHO beskriver den store økningen i 
levealder som en triumf for folkehelsen, og et resultat av sosial og økonomisk utvikling. 
Organisasjonene er også opptatt av at den medisinske profesjon må flytte fokuset fra sykdom til 
fungering og mestring (WHO 2015).  Samhandlingsreformen hadde som intensjon å flytte 
ekspertise fra 1. linjetjenesten og ut i kommunene. Her er det fortsatt stort forbedringspotensial.  

Pasientmaterialet i dette kapittelet vil gi et bilde på hvilken praksis det er for tildeling av tjenester, 
enten i eget hjem eller som heldøgnsomsorg. Dette vil også kunne være med å forklare kommunal 
innretning av heldøgnstilbudet.  Utvalget er hentet fra 6 eksempelkommunene: Tromsø, Asker, 
Kristiansund, Fjell, Kristiansand og Bærum. I de store kommunene har vi forholdt oss til enkelte 
soner. Ansvarlig leder valgte ut pasienter med en alder rundt 80+, som mottok hjemmesykepleie og 
som var i risiko for behov for heldøgnsomsorg. Basert på inklusjonskriteriene, ble 56 eldre valgt ut. 

I samarbeid med sykepleiere, ble de aktuelle pasientene vurdert med det internasjonale 
vurderingsverktøyet resident assessment instrument for hjemmesykepleie (RAI-HC) 
(www.interrai.org). I vedlegg 1 blir det lagt frem bakgrunnsdata for denne pasientgruppen, inkludert 
kognitive evner og psykososiale forhold. Vi har beskrevet sentrale områder for hjemmesykepleie til 
eldre: medikamenthåndtering, personlig stell og ernæring. Vi gir også et overblikk over forbruk av 
vedtakstimer pr. uke, korttidsopphold og dagsenterplasser. Videre har vi beskrevet pleietyngde og 
risiko for institusjonsinnleggelse og avsluttet med en oppsummering av viktige funn som kan 
predikere behov for heldøgns omsorg. 

7.2 Resultater av kartleggingen 

Bakgrunnsdata 

I dette materialet (N=56) var inklusjonskriteriene eldre over 80 år som mottar omfattende 
hjemmetjenester, og/eller var i risiko for institusjonsinnleggelse. Gjennomsnittsalderen var 87,5 år 
(80–101 år, std. 5,3) og 66 % var kvinner.  

Tabell 7.1. Bakgrunnsdata: N=56. Angitt i prosent 

 Prosent 

Alder: Mn, min/maks, Std. (år) 87,5 (80-101, 5,3) 
Kjønn: kvinner   66 
Etnisitet: Norsk 100 
Bor alene 61 
Bor med ektefellen 38 
Bor med andre 1 
Egen bolig 65 
Leid, Omsorgsbolig, tilrettelagt (kommunal) 13 
Bolig med service 21 
Hjemmesykepleie > 5 år 36 
Sykehusinnleggelse < 3 mnd. siden 29 
Sykehjemsopphold/korttid <5 år 55 

Av de som bodde i egen bolig var det 21 % som kunne tenke seg til å flytte til en bolig med mer 
tilsyn, kun to personer kunne tenkt seg å flytte til et sykehjem. 
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Kognitive evne

Når den eldre bor i sitt eget hjem, så er de «herre» i eget hus. De har ofte faste rutiner i forhold til
dagliglivets aktiviteter som de klarer å følge opp. Mange eldre blir derfor vurdert av pleierne til å
være kognitivt velfungerende, både i forhold til evne til å ta daglige beslutninger og hukommelse.
Det første møte med hjemmesykepleien er ved behov for hjelp til medisinering.

I vårt materiale hadde 7 % Alzheimers sykdom, 30 % ble vurdert til å ha andre typer demens og
21 % var oppført med diagnosen kognitive svikt. Det og ikke kunne mestre administrering av egne
medisiner er ofte sammenfallende med fravær av evne til å styre økonomien. I dette materialet
bidro nærmeste pårørende helt eller delvis til å holde orden på økonomien til den eldre.

Figur 7-1 Ulike grader av hjelp relatert til medikamenthåndtering og styring av økonomi. N=56 (%)

Det finnes en rekke ulike kognitive tester som forsøker å måle den eldres evne til å fungere i
dagliglivet. Flere av disse testene er overlappende. Selbæk og Høgset (2010), fant at IPLOS-
registreringen ga et bedre grunnlag for å måle funksjonsvariabler, enn kognitiv fungering. I IPLOS
er det to funksjonsvariabler som skal gi et veiledende mål for kognitiv evne, 1) hukommelse og 2)
evnen til å ta beslutninger i dagliglivet vurdert på en skala fra 1-5 (IPLOS-registeret 2015).

I vårt datamateriale regnes det ut en skala for kognitiv fungering, CPS 2. Skalaen omfatter den
eldres boevne, ernæringsstatus og psykososiale fungering. CPS 2 er høyt korrelert med en av de
mest brukte kognitive testene i Norge, MME (minimum mental examination) (Morris mfl. 2016).

35 % av de hjemmeboende var moderat til alvorlig svekket. Det var ingen statistisk signifikans
mellom grad av kognitive svikt hos eldre som bodde i boliger med service og/eller omsorgsbolig og
de eldre som bodde i egen bolig. Det kan tolkes slik som at flertallet av de som hadde alvorlig
svekket kognitiv evne hadde fått plass i et mer tradisjonelt sykehjem, ev. bolig med 24/7
bemanning.
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Utvalgte medikamenter 

Hjemmesykepleiens digitale dokumentasjon er ofte ikke like godt oppdatert med oversikten over 
hvilke medisiner pasienten skal ha. Vi har valgt ut fem hovedgrupper av medikamenter som vi 
mener gir utrykk for symptomlindring og livskvalitet hos den eldre i dette materialet. 

Tabell 7.2 Andel brukere av medikamenter. N=56. Angitt i prosent 

Medikament Prosent 

Medisiner mot depresjon 23 
Angstdempende 18 
Antipsykotisk 7 
Sovemedisiner 46 
Smertestillende 63 

Det var 23 % av de eldre som stod fast oppført med medisiner mot depresjon (jf. tabell 7.2). 16 % 
ble vurdert for mulig depresjon, mens 6 % ble vurdert til å ha tegn på alvorlig depresjon. 

Noen av de eldre fikk angstdempende medisiner (18 %), og av disse ble halvparten vurdert til å ha 
symptomer på angst.   

Det ikke knyttet noen spesiell diagnose eller symptomer (unormale tankeprosesser, hallusinasjoner 
eller vrangforestillinger) til de eldre som mottok antipsykotiske medikamenter. 

Det å kunne sove godt om natten er viktig, og for mange er det et tegn på fysisk- og psykososialt 
velvære. I dette materialet var det 46 % som mottok sovetabletter. Det var ca. 25 % som hadde 
problemer med nattesøvn, og en like stor andel som sov «for mye» om dagen. Det var imidlertid 
ingen signifikant sammenheng mellom det å sove mye om dagen og lite om natten eller buk av 
sovetabletter. 

Det var 63 % som fikk smertestillende (jf. tabell 7.3). I denne undersøkelsen var det viktig å vurdere 
hyppighet, grad av smerter og i hvilken grad disse var lindret. 

Tabell 7.3 Smerteskala (1-4). N=56. Angitt i prosent 

Smerteskala                                                                                                          (0 – 4)                                                                                               

Gjennomsnitt 1,09 

Median 1 

 Prosent 

0. Ingen smerter 36  

1. Smerter sjeldnere enn daglig 32  

2. Lindring Smerter/Daglig 25  

3. Iblant alvorlige Smerter/Daglig 2  

4. Iblant uutholdelige Smerter/Daglig 5  

Totalt 100 

Som det fremgår av tabell 7.3, var pasientene tilsynelatende godt smertelindret med det aktuelle 
regime de hadde. 5 % hadde uutholdelige smerter, men hadde da medisiner som de kunne ta ved 
behov. 

Andre plager 

For å beskrive hvilke utfordringer hjemmesykepleien stod overfor har vi valgt å beskrive sentrale 
plager som hevelse i beina (ødemer), åndenød, og tretthet. 
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Tabell 7.4 Forekomst av perifere ødemer, åndenød og tetthet. N=56. Angitt i prosent 

Hyppighet Perifere ødemer Åndenød Tretthet 

0. Ikke tilstede 75 71 46 

1. Tilstede, men ikke 3 siste døgn 9 13 32 

2. Vist seg 1 av de 3 siste døgn - 7 20 

3. Vist seg 2 av de 3 siste døgn - 9 2 

4. Vist seg daglig de tre siste døgn 16 - - 

Totalt 100 100 100 

I dette materialet hadde 16 % av de eldre hevelser i beina daglig, og derfor var hjelp til bruk av 
TED-strømpe (thrombo-emboli forebyggende) en sentral oppgave for hjemmetjenesten. Åndenød 
var tilstede hos 16 % i løpet av de siste tre dagene. Dette er et symptom som må observeres og 
videre-rapporteres. Slik det fremgår av tabell 7.4 så varierte dagsformen til den eldre med hensyn 
til opplevelse av tretthet. Av og til var de i stand til å være mer selvhjulpne enn andre dager. Noe av 
hensikten med hjelp til personlig hygiene var at den eldre skulle ha overskudd til noe annet, enn å 
vaske og kle på seg. 

Kvinne på ca. 100 år, hun bruker en time hver morgen på dusj og vask - hun er så redd for at hun 
skal lukte. Hun liker ikke at pleierne tar på henne. Etter vaskingen er hun helt utslitt. Datteren 
mener at hun bør økonomisere med kreftene for å ha overskudd til hyggeligere gjøremål. 

Ernæring, personlig stell og hygiene 

En viktig årsak til at eldre får hjemmetjenester er behovet for å få i seg tilstrekkelig med ernæring. 
For eldre som har problemer med å spise, er imidlertid det å få påsmurt brødmat og oppvarmet 
middag, ikke tilstrekkelig for å holde vekten. Mange trenger noen å være sammen med for at 
maten skal smake. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring 
(2009:6) har mange gode råd og setter høye krav til tilstrekkelig ernæring.  

En utfordring det snakkes lite om er eldre med overvekt. Til tross for høy fokusering på jevnlig 
vektkontroll av de eldre, viste det seg at for mange av pasientene var det vanskelig å finne høyde 
og vekt i IPLOS-registreringen. Derfor ble nye data innhentet i forbindelse med denne 
undersøkelse.  

Tabell 7.5 Kroppsmasse-indeks. N=56. Angitt i prosent 

 Kropps Masse Indeks Prosent 

<20,5      Underernært 23 
20.5-21.99 Risiko for underernæring 6 
22-27,99 Normalvekt 49 
28-29,99 Overvekt 4 
>30 Fedme  19 
Totalt 101 

Alle pasientene ble vurdert etter evne til å svelge normal kost. For de fleste hjemmeboende ble 
ikke dette registrert som et problem. En pasient ble vurdert til å spise lite når han ikke fikk tett 
oppfølging under hele måltidet. En annen kunne bare svelge puré eller tyktflytende mat. Ingen av 
pasientene fikk sondeernæring (nesekateter eller PEG sonde). 

I forhold til tann og munnstatus, så var det 43 % som hadde tannproteser, 10 % var plaget av 
munntørrhet, 7 % hadde skadede tenner og 7 % hadde smerter i munnen. En pasient ble vurder til 
å ha betennelse og blødninger i munnen. 
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Følgende illustasjoner:

Svigermoren fikk fire besøk hver dag, både for å få mat og medisiner. Det var veldig kort tid mellom
besøk 2 og 3. Svigersønnen mente at de burde heller redusere til tre besøk daglig, og bruke litt
mer tid. Han opplevde også at når de spurte svigermoren om hun de skulle varme opp «Fjordland»
til henne, så svarte hun at det klarte hun selv. Sannheten var at hun ikke kunne bruke komfyren.
Svigersønnen mente hjemmetjenesten på en høflig måte kun si at nå skulle de varme opp
middagen for henne og ha tid til å være tilstede når hun spiste.

Moren spiste og drakk for lite. Hun var dehydrert. Maten måtte moses, og hun må minnes om å
spise og drikke. Dersom maten stod lett tilgjengelig kunne hun spise og drikke, selv om hun hadde
takket nei til mat på forhånd (datter).

I begge disse eksemplene viste det seg at de to eldre kvinnene hadde en over middels KMI, men
de pårørendes synspunkter var likevel viktig. Flere andre eksempler illustrerte at de eldre gradvis
gikk ned i vekt, noe som medførte at muskelmassen avtok, og at evnen til å gå ved egen hjelp ble
redusert. Mange eldre hadde vært stabilt «slanke» over flere år. Det var derfor viktig å undersøke
om det hadde skjedd en endring, Det viste seg at 20 % av de eldre i materialet ble vurdert til å ha
et utilsiktet vekttap. Kun en av disse var i risikosone for underernæring.

En kvinne ca. 80 år bodde i egen bolig. Hun hadde en Alzheimers diagnose og var preget av angst
og depressive trekk, og hun var plaget av smerter, KMI > 40. Hun hadde hjemmesykepleie hver
dag totalt 6 1/2 t.pr. uke. Hun ønsket ikke å være på dagsenter, men hadde hatt korttidsopphold –
uten fast rullering. Hun scoret 4 på MAPLe algoritmen for pleietyngde (skala 1-5). Verken
pasienten selv eller omsorgsgiver følte at hun ville få det bedre i en annen bosituasjon.

En viktig årsak til behov for hjemmesykepleie, er å få ivaretatt personlig hygiene. Som det framgår
av figuren 8.2 var det 11 % som hadde kateter, i tillegg trengte en person hjelp til cystostomi.

Figur 7-2 Inkontinent for urin. N=56 (%)
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De fleste eldre hadde stort sett god blærekontroll, men det hendte at de var noe uheldige. Det var
73 %, av pasientene som brukte truseinnlegg eller bleier for sikkerhetsskyld. Av de pasientene som
klarte å komme seg på toalettet ved egen hjelp, var det også 82 % som brukte bleieinnlegg.

Ut ifra de eldres allmenntilstand var risikoen for få trykksår stipulert til å være 25 % (RAI-
kalkulering). Aktuell situasjon var at 12 % hadde trykksår. Av disse var halvparten karakterisert
som laveste nivå «rød hud». Det viser at de eldre får god hudpleie.

De fleste av de eldre (79 %), hadde full kontroll over tarmfunksjonen. Tarminkontinens forekom en
sjelden gang hos 11 %, en ble vurdert til inkontinens sjeldnere enn daglig, mens det var tre
pasienter, som permanent var inkontinente for avføring.

Sykdomsdiagnoser, symptomer og plager

En del av aldringsprosessen gjør at eldre som har passert 80 år vil få gradvis tiltakende plager.
Mange har tilstander eller sykdommer som påvirker mental fungering, dagliglivets aktiviteter og
sinnstilstand. Det kan også være endring i atferdsmønster som kan føre til ustabilitet, utrygghet og
forverring av egenomsorgsevnen. Likevel klarer svært mange eldre seg i eget hjem over lang tid
med hjelp fra familien eller kommunale tjenester. Skrøpelige eldre kan oppleve en akutt episode
eller en oppblussing av et tilbakevendende eller kronisk problem. Flere er så marginaliserte at
omsorgsbehovet raskt kan endres. En vurderer da muligheten for at den gamle nærmer seg livets
slutt. Forventet levetid kan da være seks eller færre måneder (jf. vurderingsspørsmål i RAI-HC).

Fall og bruddskader

Et fall for en eldre skrøpelig pasient, kan føre til sterk reduksjon av allmenntilstanden. Hoftebrudd
fører ikke bare til unødvendig svekkelse, men i et samfunnsperspektiv betyr brudd økte kostnader
med behandling, rehabilitering og pleie. Hånes mfl. (2013) regnet ut at utgiftene forbundet med
hoftebrudd i Norge beløper seg til ca. 2 mrd. kr årlig. Forebygging av brudd er derfor viktig for
hjemmetjenesten (Ranhoff, 2010). Eldre med syn- og hørselsproblemer er ekstra utsatt for
bruddskader (Grue, 2010). Helsepersonell må være årvåkne for dette, og gi råd angående
tilrettelege av boligen, både innemiljø og utemiljø. Til tross for at de fleste eldre i vår undersøkelse
bodde i eget hjem, var det få direkte hindringer som ikke var utbedret. Den eldre er ofte
«lommekjent» i sitt eget hjem, og lærer derfor å tilpasse seg eventuelle hindringer.

I dette pasientmateriale var det et hoftebrudd og et skulderbrudd, i løpet av de siste 90 døgn.

Kvinne ca. 80 år hadde på seg trygghetsalarmen, men hadde falt oppå armen sin, slik at hun ikke
fikk aktivert den. Hun ble liggende i 5 timer før hun ble oppdaget. Denne opplevelsen har gjort
henne engstelig, og det var utløsende årsak for at hun fikk hjemmesykepleie.

Figur 7-3 Fall i løpet av siste 90 døgn. N=56 (%)
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Vurderingsskjemaet som ble benyttet inkluderte spørsmål om undersøkelser og vaksinasjonstilbud
som kan være viktig for forebyggende arbeid. Det viste seg imidlertid at det er liten informasjonsflyt
mellom fastlege og hjemmesykepleien. Sykepleierne antok at blodtrykk var tatt. Mange hadde ikke
oversikt om de forskjellige pasientene hadde et oppdatert blodtrykk i hjemmetjenestens digitale
journal. Om pasientene hadde fått influensa- og eller pneumonivaksine i løpet av siste år, kunne
bare bekreftes i henholdsvis 29 % og 12 % av tilfellene. En av hensiktene med samhandlings-
reformen er at pasienter med mer kompliserte sykdomsbilder skal ut av sykehus og over til
hjemmetjenesten med en gang de er medisinsk ferdig behandlet. Vi mener å se en trend der
hjemmetjenesten bruker mer tid på yngre pasienter. De eldre får først og fremst hjelp til å dekke
grunnleggende behov som ernæring, personlig stell og psykososial støtte. Har de behov utover
dette over tid, ser det ut til at de eldste blir prioritert til tradisjonelle sykehjem. I vårt pasientutvalg
ble det utført få sykepleiefaglige prosedyrer utover medisinering, sårstell og kateterstell. Sårstell
bestod oftest av ytre skader og flenger i huden, men kunne også være venøse eller arterielle sår
som hadde vansker for å gro. Tre personer fikk sårstell på grunn av trykksår. Ni pasienter hadde
diabetes, to av disse hadde sår som krevde behandling.

En sykepleiestudent fortalte at de la vekt på å forebygge sår. Det er imidlertid tilfeller hvor den
gamle ønsker å klare intimhygiene selv, og dette kan føre til unødvendige hudproblemer og sår.

Fire pasienter fikk palliative behandling, men sykepleierne vurderte dem likevel til å ha en god
prognose. Ingen av de 56 pasientene i dette materialet var vurdert av sykepleier til å ha seks
måneder eller kortere forventet levetid.

7.3 Mål for pleietyngde og risiko for sykehjemsinnleggelse
Vi har målt pleietyngden ved hjelp av en algoritme MAPLe (The Method for Assigning Priority
Levels), som tar utgangspunkt i tre hovedkategorier: Fysisk funksjonsevne (ADL, IADL, fall, evne til
å svelge), Kognisjon (hukommelse, adferd, ustrukturert vandring) og Egenomsorg (håndtering av
medisiner, egen omsorg/uavhengig, redusert matinntak).

I denne undersøkelsen ønsket vi først og fremst å inkludere personer med høy pleietyngde, med
tanke på behov for heldøgnsomsorg. MAPLe er bygget opp med en skala 1–5. I vårt materiale var
median (Md) 4, og det aritmetiske gjennomsnitt (Mn) 3,7, standard avviket 0.8.

Figur 7-4 Pleietyngde målt i MAPLe (skala fra 1-5) relatert til boligtype. N=56 (%)
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Det viste seg at boliger med service har en større andel med eldre som har behov for et «høyt nivå
på pleietyngde». En kan imidlertid merke seg at andelen eldre med «veldig høy pleietyngde», er
tilnærmet likt fordelt på ulike boformer (figur 7.4). Det hadde vært nærliggende å anta at det hadde
vært en lavere andel med høy pleietyngde i eldres egne hjem.

Når det gjelder «høy pleietyngde» var det en lagt større andel som bodde i boliger med service enn
andre boformer. Det var imidlertid ingen statistisk signifikant forskjell på de som hadde hatt
hjemmesykepleie i mer enn 5 år og omfang av pleietyngde.

«Risiko» for institusjonsinnleggelse

For helsepolitikere er det viktig å ha gode parameter for planlegging av behov for institusjons-
plasser. Alder er den sikreste faktoren en har, deretter kommer den eldres evne til egenomsorg og
livsgnist. En studie som fulgte en pasientgruppe over tre år viser at grad av depresjon er en
signifikant predikator på institusjonsinnleggelse (Cohen-Mansfield 2011, Morris mfl. 2013). De
pårørendes evne og vilje til å ha den gamle hjemme, er imidlertid viktigere enn mer generelle
objektive kvalitetsmål.

I vårt materiale var det 82 % som var i risiko for «institusjonsinnleggelse». Dette var
sammenfallende med alle som hadde en pleietyngdeverdi lik eller høyere enn 3 (jf. figur 7.4). Dette
betyr at det er en rekke uavhengige faktorer som må vurderes og ivaretas for å redusere
innleggelse i institusjon. I den sammenhengen er det viktig å forebygge depresjon hos brukere og å
ivareta omsorgsgivers helse- og livskvalitet.

Mann ca. 95 år bodde i tilrettelagt bolig. En morgen var han slapp, orket ikke stå opp. Omsorgs-
arbeideren hadde ikke tid til å være hos han. Hun fikk derfor assistanse fra en sykepleier og
kontaktet fastlegen som la pasienten inn på sykehus. På sykehuset ble det gjort full utredning, men
ingen diagnose ble stilt. Han fikk antibiotikabehandling for sikkerhetsskyld. Han hadde tegn på
underernæring. For sikkerhetsskyld ble det og startet med bleier, noe han aldri hadde brukt
tidligere. Etter ti dager kom han på korttidsopphold og deretter fast plass i sykehjem.

I slike tilfeller burde hjemmetjenesten hatt et beredskaps-team, som kunne gitt tett oppfølging. Den
behandlingen som ble gjort på sykehuset, kunne like godt vært utført i pasientens hjem. Institu-
sjonsinnleggelse er i seg selv et traume som er med på å svekke den eldre ytterligere. Et godt
validert «Global assessment question» predikerer en persons livslengde. Hvordan vurderer du din
egen helse?

Figur 7.5 Vurdering egen helse. N=56 (%)



                        Færre institusjonsplasser, mer omfattende hjemmetjenester 

VID - vitenskapelige høgskole og Agenda Kaupang                    75   

36 % av de eldre vurderte sin egen helse som dårlig. Hjemmetjenesten burde organiseres slik at 
det er mulig å få tilbringe de siste levedager i egen bolig. Forskning viser at dersom forholdene blir 
lagt til rette, er verken høy alder eller det å bo alene bestemmende for en naturlig avslutning på 
livet i eget hjem (Agenda Kaupang, 2012). 

7.4 Kommunale tjenester 
I hjemmesykepleien, ble det fattet formelt vedtak om antall timer helsehjelp pr. uke. Dusj ble ofte 
stipulert til ½–1 time pr. uke, avhengig av den eldres behov for tilrettelegging og hjelp. Generelt 
morgenstell var ca. 30 min. Andre besøk som hjelp til måltidsforberedelse og medikamenthånd-
tering ble stipulert til 15–20 minutter. I dette materialet hadde de fleste 3 eller flere besøk fra 
hjemmesykepleien pr. dag. 

Tabell 7.6: Antall time pr. uke med hjemmesykepleie. N=56 

Seks eksempelkommuner Antall timer pr. uke Mn (min-max) Std. 

Hele materialet 8,8 (2,0– 42,0); 6,4 

1. 12,2 (7,0-21,0); 6,7 

2. 5,7 (2,5- 11,0); 3,7 

3. 5,1 (2,0 – 7,0); 2,2 

4. 9,2 (4,5 – 9,2); 3,7 

5. 11,8 (3,5 - 42); 9,1 

6. 6,6 (3,5 -14); 2,9 

Slik det fremgår i dette materialet og i tabell 7.6, har ikke kommunene 2,3 og 6 de mest omsorgs-
trengende eldre i hjemmetjenesten, de får relativt rask fast plass i sykehjem. Kommune 5 benytter i 
større grad rullerende korttidsopphold, og gir omfattende tjenester i de ukene den eldre er i sin 
egen bolig. Kommune 1 hadde tilsynelatende en spesiell situasjon i vår prosjektperiode, hvor både 
korttidsplasser og rehabiliteringsavdelingen ble blokkert av eldre pasienter som hadde behov for 
fast plass. I dette materialet var det ca. halvparten som benyttet seg av dagsenterplass, og mange 
var på dagsenter to dager i uken. Det var langt flere som hadde fått tildelt dagsenterplass, men de 
klarte ikke å bli ferdige om morgenen innenfor de tidsrammene hjemmesykepleien hadde for å 
rekke «skyssbilen». 

25 % av pasientene benyttet seg av rullerende korttidsopphold, mens 32 % hadde mer sporadisk 
korttidsopphold, enten på grunn av avlastning for pårørende eller for å motta ekstra tilsyn etter et 
sykehusopphold. 53 % av pasientene hadde kommunal hjemmehjelp. De fleste fikk tildelt 1 ½ time 
hver tredje uke. I tillegg hadde 9 % privat hjemmehjelp (mulig underrapportert) som kom 2 timer 
annenhver uke, ellers var det flere som hadde pårørende som hjalp til i huset. 

 

7.5 Betydningen av en hensiktsmessig pleie og omsorgsstatistikk 
I Norge har en brukt mange ressurser på å utvikle en hensiktsmessig pleie og omsorgsstatistikk. I 
1995 hadde de første 50 kommunene fylt ut registreringsskjemaet Gerix på sine brukere (Sørbye 
mfl. 1998). Gerix ble videreutviklet (Sosial- og helsedepartementet 2000, Westnes 2003). Først i 
2006 ble kommunene pålagt å registrere alle brukerne Det er et nasjonalt register med data om 
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brukers ressurser og bistandsbehov til dem som søker om eller mottar tjenester hjemlet i 
sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven, og hvilke tjenester som yte (Tøndel 2013). I 
dag er dette grunnlaget for en landsdekkende individbasert pleie og omsorgsstatistikk (IPLOS). Det 
er utfordrende å utvikle et registreringsskjema som skal dekke en så forskjellig brukergruppe i 
kommunehelsetjenesten. Internasjonalt finnes det gode vurderingsskjema som kan generere 
kvalitetsindikatorer, risikofaktorer og algoritmer – mange av disse er imidlertid diagnose, symptom 
eller funksjonsspesifikke. Vi valgte å benytte Resident Assessment Instrument for Home Care 
(RAI-HC) i denne undersøkelsen. Dette er et omfattende geriatrisk verktøy. Vi benytter en web-
basert analyseverktøy (www.raisoft.fi) som analyserer dataene automatisk på individ og 
gruppenivå. 

 

Heldøgns omsorg – hva er et rettferdig tilbud? 
I vårt materiale (jf. fig. 4.2) svarte alle de kommunale ledere som ble intervjuet at det skjer en lik 
praksis for tildeling av heldøgns omsorg i deres kommune, men at de manglet god statistikk for å 
kunne planlegge. Informantene fra tildelingskontor og sykehjemsansatte brukte IPLOS-data som 
kriterium for tildeling av langtidsplasser. De benyttet gjennomsnittsverdi på funksjonsvariablene i 
IPLOS. Det ble ikke vist til algoritmen for beregningen av samlemålet for pleietyngde i IPLOS (Mørk 
mfl. 2013). 

RAI-HC benytter algoritmen «MAPLe» (jf. figur 4.7) for å måle pleietyngde. MAPLe gir empirisk 
basert beslutningsstøtte som kan brukes til tildeling av ulike nivå av kommunale tjenester, enten de 
gis i egen bolig eller bolig med heldøgnstilbud. MAPLe er testet og validert, og brukt som veiviser 
for tildeling av sykehjemsplasser, beregning av stressbelastning for omsorgsgiver og vurderinger 
om hvorvidt en pasient ville hatt det bedre i en bolig med mer service. MAPLe kan brukes på 
individnivå for å støtte klinisk beslutningstaking, men kan også brukes på systemnivå for å 
informere om den totale omsorgsbyrden og behov for helsepolitiske endringer i en kommune.  

Tall fra SSB i perioden 2007-2012 viste at 24 % av eldre over 80 år som mottok hjemmetjenester 
hadde 24 % et omfattende omsorgsbehov. I vårt materiale som er selektert for risiko for 
institusjonsinnleggelse var 55 % vurdert til å ha et høyt eller veldig høyt omsorgsnivå. 

Kvalitet er noe mer enn tjenestetildeling 
Rapportene fra SSB angående IPLOS gir grundig statistikk om tjenester og tjenestemottakere, men 
forteller lite om pasientene. Ord som smerter, søvnproblemer, angst eller depresjon er totalt 
fraværende. 

Viktige resultater fra denne undersøkelsen viste at en stor andel av hjemmeboende eldre mottok 
smertestillende medikamenter (63 %), at sovemedisiner ble gitt til 46 % og at mange slet med 
depresjon og depresjon (henholdsvis 23 og 18 %).  

Ut fra funnene i prosjekt har vi laget en tabell som viser forskjellen på informasjon gitt ved 
henholdsvis IPLOS og RAI-HC. I den sammenheng er det viktig å understreke at IPLOS som et 
registerskjema mens RAI-HC et vurderingsskjema. I tabell 7.7 fremgår det at informasjonene som 
fremkommer ved bruk av RAI-HC gir mye fyldigere informasjon om pasientens situasjon og behov 
enn hva IPLOS bidrar med 
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Tabell 7.7 En sammenligning av utvalgte variabler i IPLOS og RAI-HC. 

 IPLOS (skala 1-5)*  RAI-HC (skala tilpasset ulike spørsmål) 

Kognitiv svikt Hukommelse 
Kommunikasjon 

Evne til å styre av egen økonomi**  
Evne til å administrere medikamenter** 
Korttidshukommelsen intakt 
Evne til å gjøre seg forstått 
Evne til å forstå andre 
Prosedyre hukommelse 
Evne til å ta beslutninger i dagliglivet 

Toalett 
 

Har behov for 
bistand/assistanse til å 
utføre toalett besøk/-
funksjoner. 

Skiller mellom a) Forflytning til og fra toalett 
og b) Hjelp til mer intimpleie, skifte klær, 
bleier, stomi evt. kateter** 
Eget punkt om blære og tarm kontinens og 
bruk av hjelpemidler** 

Spise Har behov for 
bistand/assistanse til å 
innta servert mat og å 
drikke. 

I hvilken grad en har evne til å få i seg mat 
og drikke; inkludert sonde evt. annen 
parenteral ernæring. 
Høyde og vekt 
Ernæringsspørsmål 
Hvordan maten blir gitt (normalkost, 
konsistens, diet andre spesielle hensyn 
Tann og munnstatus 

Sosial fungering 
(IPLOS) 
Sinnsstemning og 
atferd (RAI) 

Sosial deltakelse 
Beslutninger i dagliglivet  
Styre atferd 

Tegn på mulig depresjon, angst eller 
nedstemthet 
Selvrapportert humør 
Atferdssymptomer 

 
Psykososial velvære 

 Sosiale relasjoner 
Endring i sosiale aktiviteter 
Hvor lenge er den eldre alene 
Livsbelastninger siste 90 dager 
Vurdering av egen helse 

Pårørendes 
situasjon 

Bor sammen med 
Omfang av omsorgstimer 

Bor sammen med 
Omfang av omsorgstimer 
Omsorgsgiver opplevelse av å komme til 
kort 

*En skåre ≥ 3 krever personbistand ** Skala 1-6 (0= uavhengig; 6= Totalt avhengig av hjelp) 

Anbefalinger: Brukere av hjemmetjenesten med ulike hjelpebehov blir vurdert både med IPLOs og 
RAI-HC for å vurdere i hvilken grad de er korrelasjon mellom disse to skjemaene i forhold til 
pleietyngde nivå, kognitiv fungering, ernæring, sosialfungering og pårørendes situasjon 

7.6 Oppsummering 
Samhandlingsreformen har ført til et økt press på hjemmetjenesten, med flere kompliserte 
pasienter. I dette materialet har hjemmesykepleierne i de enkelte kommuner funnet frem til de eldre 
som fikk mest omfattende pleie. Vi har i dette kapittelet vist kompleksiteten i skrøpelige og eldre sin 
situasjon i grenselandet mellom egen bolig og institusjon. Ofte kan det være små endringer som 
fører til et markert skille. Ved å bruke rullerende korttidsplasser i sykehjem, kan kommunene 
frigjøre flere sykehjemsplasser og dermed ha en lavere dekningsgrad. I stedet satser kommuner, 
som Kristiansand på et omfattende hjemmesykepleietilbud. For å kunne planlegge behovet for rett 
omsorgsnivå, så er det nødvendig med gode kartlegginger for å vurdere mindre endring i den 
enkeltes situasjon. Rett omsorgsnivå er ikke avhengig av en spesiell type bolig. Det avgjørende er 
at kvalifisert personalet kan bistå den eldre, i den boligen pasienten til enhver tid befinner seg i. 
Kartlegging ved hjelp av RAI-HC er mer omfattende enn ved bruk av IPLOS, men er en bedre 
veiviser for pleiebehov og anbefales derfor brukt i klinisk praksis.  
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8 Pårørende  
Materialet til dette kapittelet er hentet fra to kilder A) Opplysninger innhentet fra sykepleierne i 
forbindelse med RAI-HC vurderingen av hjemmeboende pasienter, N=56. B) Telefonintervju med 
nærmeste pårørende med vekt på hvordan de opplever sin nærmeste situasjon, erfaringer med 
hjemmetjenesten og deres forslag til forbedring, N= 36. 

Et sentralt spørsmål er hvilken rolle de pårørende har når det gjelder kommunal innretning av 
heldøgnstilbud. Erfaringer viser at når de pårørende og spesielt ektefeller og omsorgsgivere ikke 
klarer mer, er det behov for omfattende opptrapping av kommunale omsorgstjenester. De 
pårørende bør derfor ha en viktig plass i kommunal planlegging av helsetjenester til eldre.  

8.1 Omsorgsgivere sin situasjon 
Til tross for høy gjennomsnittsalder, levde 22 % av de eldre i vårt datamateriale sammen med sin 
ektefelle. De hadde ofte god støtte av sine barn. Sønner og døtre utgjorde den største andelen av 
uformell hjelp (62 %). For enkelte var det helt naturlig å gå inn i denne omsorgsrollen, mens andre 
følte seg forpliktet til det. I enkelte tilfeller hadde det vært et anstrengt forhold mellom foreldre og 
barn tidligere, mens for de fleste opplevedes det som meningsfylt å kunne gi omsorg når en av 
foreldrene trengte det. Uansett hvilke relasjoner det hadde vært tidligere, var det tungt å forholde 
seg til aldersdemente for pårørende. Den eldre kan ha flere uformelle hjelpere. En datter er kanskje 
oppført som primærhjelper og sønnen som sekundær hjelper. 

Tabell 8.1. Primær og sekundær omsorgsperson som gir uformell hjelp. N=56. Angitt i prosent 

 Primær hjelper (%) Sekundær hjelper (%) 

Barn/svigerbarn 61 41 

Ektefelle/partner 18 5 

Annen slektning 16 14 

Venn/nabo - 4 

Ingen uformell hjelp 5 36 

Totalt 100 100 

 
Det var 27 % av primær hjelperne som bodde sammen med pasienten, og 8 % av sekundær 
hjelperne.  

Tabell 8.2 Primær og sekundær omsorgsperson som gir ADL og ADL hjelp. N=56 

 IADL (%) ADL (%) 

Primær hjelper 61 36 

Sekundær hjelper 30 20 

For mange uformelle hjelpere var det langt lettere å hjelpe til med praktisk bistand enn hjelp til 
personlig stell. Personlig stell ble overlatt til hjemmesykepleien, mens ektefelle og døtre kunne 
hjelpe ved andre behov som å gå til lege, handle mat og betale regninger. 
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Tabell 8.3. Antall timer totalt gitt siste tre døgn fra uformell hjelper. N=56. Angitt i prosent 

Antall timer % 

0 36 

1-3 36 

4-7 16 

8-14 9 

36 2 

72 2 

Totalt 101 

For pårørende som bodde et stykke unna, var det ofte jevnlig telefonkontakt og besøk på faste 
ukedager. Sykepleieren vurderte at det var en sterk og støttende relasjon til familien i 77 % av 
tilfellene. Når det gjaldt mulighet for å leie privat hjelp, svarte 39 % at det var det ikke behov for, og 
at de hadde den hjelpen de trengte, 41 % svarte imidlertid at dette ble opplevd som positivt på 
grunn av kontinuitet og kjennskap til hvordan den gamle ville ha det. Det var ofte den samme 
personen som hadde vært hos den gamle i flere år og visste hvordan den han eller henne ville ha 
det. Den private hjelpen var ofte billigere enn den kommunale hjelpen.  

Pårørendestress 

Pasientgruppen vi har inkludert i studien er «skrøpelige eldre som mottar omfattende hjelp». Vi har 
ikke funnet undersøkelser som spesifikt har sett på pårørendes situasjon til eldre 80+ som er i 
grensen mellom hjem og institusjon. Internasjonalt er det testet ut ulike mål for opplevelse av «care 
burden stress». I RAI-HC vurderte sykepleierne pårørende sin opplevelse av følgende utsagn: A) 
omsorgspersonen ikke er i stand til å fortsette omsorgen B) omsorgspersonen opplever for lite 
støtte og C) omsorgspersonen uttrykker uro/fortvilelse. 

Tabell 8.4. «Care burden stress». N=56 

Omsorgspersonen % 

Ikke i stand til å fortsette omsorgen 14 

Opplever for lite støtte 16 

Uttrykker uro/overveldet 14 

Andel som har scoret på et eller flere av disse utsagnene 30 % 

I denne undersøkelsen viste 30 % av de pårørende tegn til stress. Dette samsvarte med 
vurderingene der brukeren selv eller de pårørende mente at den eldre ville fått det bedre i en bolig 
med mer tilsyn (16 %), eller ved å flytte til en institusjon (18 %). 
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Ektefeller 

Der ektefellene bor sammen md pasienten, klarer de seg langt lengre i egen bolig. Mannen tar seg 
av bilkjøring, handling og litt tyngre løft, kvinnen tar seg av matlaging og stell av klær. Når den ene 
begynner å skrante glir tradisjonelle kjønnsroller over i hver andre. Utad ser det ut til at de fungerer 
relativt bra. Dersom den ene ektefellen får en oppblussing av en kronisk lidelse, blir akutt syk eller 
faller – blir det svært tydelig at hverdagen rakner. Selv voksne barn kan ha problemer med å forstå 
hvor marginal situasjonen har vært.  

Kvinne ca. 85 år, ble enke for 2 ½ år siden. Da først skjønte søsteren hvor dårlig hun var kognitivt, 
samtidig som hun var utslitt etter omsorg for mannen. Mannen hadde ordnet med økonomi og 
papirer, og hun med pleie og omsorg av mannen inntil han døde. 

Moren, ca. 85 år, har vært dement i flere år, og faren hadde stelt henne inntil han selv ble akutt syk 
og måtte inn på sykehus. Da fikk kona plass på sykehjem. Faren var på korttidsopphold før han 
kom hjem. Han husker ikke så godt lengre. Han bor i enebolig og er relativt isolert, men han trives i 
hjemmet sitt og ønsker ikke å flytte. 

Han, ca. 85 år, hadde vært den sterke i et parforhold hvor hun, ca. 90 år, hadde vært psykisk 
ustabil med utagerende og paranoide trekk. Han hadde nå fått en demensdiagnose. Han var helt 
avhengig av selskap med samboeren. Hun hadde i tillegg til å være psykisk ustabil nå fått en 
medisinsk diagnose. Hjemmesykepleien hadde store utfordringer med å gi et tilfredsstillende tilbud. 

Mannen, ca. 80 år, fikk hjerneslag for ti år siden med påfølgende afasi. Han kan ikke snakke og må 
ha hjelp til morgenstell, bading, til å stå opp (30 minutter) og til å legge seg (15 minutter). Hun må 
hjelpe han til toalettet. Han kan reise seg opp på egenhånd men må ha tilsyn. De har de 
hjelpemidlene de trenger og får hjelp fra hjemmesykepleien ca. 45 minutter hver dag. Utover det 
gjør hun alt i huset. 

Nærmeste pårørende 

Både sønner og døtrer ga hjelp til sine foreldre. Sønnene ordnet med vedlikehold av bolig, juridiske 
og økonomiske forhold. Døtrene hadde hovedkontakten med hjemmesykepleien og tok vare på de 
huslige syslene. Der bare et kjønn var representert, kunne svigerdøtre og svigersønner stille opp. 
Flere av døtrene som ble intervjuet var i redusert stilling eller var førtidspensjonerte. 

Datteren sluttet å jobbe for noen år siden. Hun gir ingen direkte omsorg. Hun handler, vasker og 
stryker klærne til mor ca. 95 år, og ser etter at hun har det fint i heimen. Besøker henne 2–3 ganger 
i uken. Hun synes dette er bare hyggelig fordi moren er et solstrålemenneske, en gledesspreder. 

Datteren jobber i halvstilling. Moren ca. 90 år har blitt tiltalende kognitivt svekket de siste tre årene, 
hun er også mer psykisk ustabil, engstelig, har problemer med å ta beslutninger, går i stå, 
motsetter seg ofte pleie og kan være verbalt aggressiv. 

Datteren har hatt redusert jobb, for å kunne ta seg bedre av moren. For 15 år siden fikk moren 
diagnosen Alzheimers i en alder av ca. 75 år. Til tross for diagnosen var moren bare omsorgsfull 
og snill. Hun var opptatt av at alle hadde det bra. Hun har aldri forlatt sin morsrolle, en rolle hun 
hadde viet livet til fullstendig.   

Moren, ca. 80 år, har alltid hatt en sterk vilje og er vant til å klare seg selv. Men hun er svært 
avhengig av hjelp. Datteren var nå på arbeidsavklaringstiltak og ville gjerne tilbake på jobb til tross 
for vonde skuldre. Hun er sikker på at dersom hun får hun jobb, må moren ha heldøgnstilbud. 

Datteren er arbeidsledig og kan stille opp for sin far ca. 85 år, som nettopp har fått en 
demensdiagnose. Datteren hjelper faren med handling, økonomi og juridiske spørsmål. Faren 
ringer ofte opp til 10 ganger i døgnet, også om natten. Datteren blir sliten. 
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Datteren var uføretrygdet, dette gjorde at hun var mer fleksibel til å være hos moren, ca. 90 år. 
Moren ville ikke møte noen mennesker. Hun var bare inne i leiligheten. Dagsenter var uaktuelt. 
Hun leste og så på TV, men datteren var usikker på hvor mye hun fikk med seg. Det var til sine 
tider tungt å være pårørende. Det hadde vært tøffe tak. Det var langt lettere å hjelpe med de 
fysiske tingene som handling og vasking, enn å støtte på det mentale plan.  

Datter, 57 år. Mor skulle på et korttidsopphold, hun fikk plass på en langtidsavdeling, istedenfor et 
avlastningssenter. Der var det ikke tilrettelagt for henne, men hun trivdes. Pappa havnet på 
sykehus da mor var på sykehjemmet. Han har mye belastninger selv, men vil gjerne at mor skal bo 
hjemme. Hun er nå hjemme igjen glad, men forvirret. 

8.2 Bundet til hjemmet 
Flere av de pårørende ønsket seg en besøksvenn som kunne være tilstede, slik at de selv kunne 
føle seg mer fri til å gå ut. 

Kone 68 år. Jeg er veldig glad i min ektefelle, men det er som å være på jobb 24 timer i døgnet. 
Min ektefelle er hjemme istedenfor å bo på institusjon. Dette betyr mye for meg også. Godt å kunne 
være til så god hjelp for min mann. 

Kona, sier at å være pårørende er nesten som å ha husarrest. Hun kommer seg nesten ingen 
steder når mannen, ca. 75 år, er hjemme. Hun kan kun være borte maks en time før hun må hjem 
igjen for å hjelpe han på toalettet. Timen hun kan være borte brukes på å handle mat eller på 
trening to ganger i uken, Hun tar da bussen og rekker akkurat å trene på treningsstudio før hun må 
hjem igjen. 

Kona, ca. 75 år, er helt avhengig av mannen. Han blir veldig bundet til hjemmet. Han har en 
arbeidstid fra kl. 08 til 22. Han gir henne medisiner før hjemmesykepleien kommer kl. 09. De steller 
henne i ca. ½ time. Deretter «kjører» han henne inn på kjøkkenet, gir henne mat osv. Mannen kan 
kun være borte fra huset maksimalt 1 ½ til 2 timer mens kona sitter i stuen. 

8.3 Korttidsopphold 
For mange pårørende er ordningen med korttidsopphold det som gjør det mulig for dem å ha 
ansvaret som omsorgsgivere. Begrepet avlastningsopphold blir ofte brukt synonymt med 
korttidsopphold. For ektefellene er det ikke først og fremst arbeidsbyrden, men et opplevd ansvar 
for å skulle strekke til. For andre pårørende er det også stressende hele tiden å ha dårlig 
samvittighet for ikke å stille opp nok.   

Enkelte kommuner er flinke med at pasientene har faste rullerende korttidsopphold. Totalt benytter 
25 % seg av en slik ordning. I perioden de er hjemme, kan de også få benytte dagsenter. Dette 
praktiseres imidlertid noe ulikt. I en kommune har «rullerende» pasienter bare rett til to dager på 
dagsentret pr. uke, mens andre kommuner gir tilbud om fem dager. For noen (32 %) benyttes 
korttidsopphold mer sporadisk, enten som avlastning for familien, eller som ekstra oppfølging etter 
en akutt helsesvikt. 

Det er godt for omsorgsgiver å vite at de av og til kan ha helt fri. Samtidig er det ikke alle eldre som 
klarer omstillingen fra hjem til bolig like lett.  

Mannen, ca. 80 år, er innvilget korttidsopphold 5–6 ganger i året. Fem uker hjemme og 2 borte er 
livet, men det blir ofte færre opphold sier hun siden de har mangel på korttidsplasser i kommunen. 
Når mannen er på korttidsopphold lever hun, da møter hun venner og drar på ferie til Kreta eller 
lignende med venninner en gang hver sommer. 
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Hjelpebehovet har økt på de siste 4–5 årene. Hun, 75 år, har hatt korttidsopphold på sykehjem, 
dvs. 1 uke avlastning og 3 uker hjemme. Dette er nå endret, de prøver ut 1 uke på sykehjem og 2 
uker hjemme. 

Moren, ca. 90 år, har et svært omfattende tilbud, og hun er takknemlig over å få ha sin egen 
leilighet som base. Hun har hjemmesykepleie fire ganger daglig og er på dagsenter de to dagene i 
uka, når hun ikke er på rullerende korttidsopphold – 3 uker sykehjem, 3 uker hjemme. Hun ville hatt 
glede av dagsenter hver dag, men reglene er slik at har en «rullering», så er det det tilbudet man 
får. Det blir gjort unntak dersom pårørende er bortreist. 

Moren, ca. 90 år, begynte å bli urolig når det nærmet seg korttidsopphold. Datteren lot derfor være 
å snakke om det, men et par dager før tok hun fram kofferten og begynte å pakke litt tøy. På denne 
måten forstod moren gradvis at nå skulle hun ut å reise. Når hun kom til sykehjemmet var hun blid 
og fornøyd. Sønnene hennes mente hun burde få fast plass, men datteren så at moren trivdes hos 
seg selv også. En dag de hadde vært ute og kjørt og kom tilbake, smilte moren og sa, «Det er godt 
å kunne ha et hjem.» 

Når det gjelder bruk av dagsenter forteller flere som bor i egen bolig at de har fått innvilget dag-
senterplass. Det oppleves imidlertid at det blir for hektisk om morgenen. Hjemmetjenesten har bare 
noen få minutter pr. bruker for å få dem ut av sengen, vasket og kledd på. Totalt har vi registrert 25 
brukere i vårt datamateriale som er regelmessig på dagsenter. De fleste er der i snitt to dager pr. 
uke. 

8.4 Hjem som institusjon 
De pårørende må hele tiden forholde seg til ulike personer som «invaderer» hjemmet, også i det 
mest private av alt – soveværelser og bad. Pasienten er midtpunktet for hjemmetjenestenes 
ytelser. Ektefellen blir nærmest en statist som skal være i bakgrunnen og legge alt til rette. 
Kjærligheten og omsorgen til den pleietrengende gjør at «den friske» ektefellen strekker seg langt. 
Det fremkommer i materialet at ikke bare pasienten, men også ektefellen måtte innordne seg etter 
hjemmesykepleiens rutiner. Det var best å være klar til å ta imot dem om morgenen, selv om en av 
og til kunne ha lyst til å sove litt lenger. 

Det er vanskelig å forholde seg til så mange ulike personer, både for de pårørende og de eldre. Det 
er stadig nye pleiere som skal læres opp og fortelles hva den aktuelle pasient ønsker av stell og 
omsorg. Ofte virker det som om pleieren som kommer inn ikke har noen bakgrunnsinformasjon om 
pasientens situasjon. Spesielt er det vanskelig når rutiner blir endret, legetimer, 
sykehusinnleggelser og nye forordninger. Det er tilsynelatende lite kommunikasjon på tvers av 
omsorgsnivåene og innad i hjemmetjenesten. Pårørende opplever at de må følge med dersom 
behandling og pleie skal bli fulgt opp. 

Flere pårørende uttrykker at det burde være et mindre team med personer som kjente de enkelte 
pasienten. En datter uttrykte det slik: Alt skulle skje så fort. De hjalp moren inn på badet, løp så på 
kjøkkenet for å stelle i stand mat, så tilbake til bade for å følge moren til spisebordet. Ingen har tid 
til å prate. Når datteren spør om de kommer tilbake dagen etter, vet ikke pleieren hvor hun skal. 
Listene blir ikke kjent før neste morgen. 

De pårørende etterlyser også bedre kommunikasjon mellom de ulike pleierne som går til de 
samme pasientene. Det er lite skriftlig dokumentasjon, og pårørende føler seg usikre på hvor mye 
av den muntlige rapporteringen som når fram til rette ansatte. 
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8.5 Besøksvenn
Til tross for omfattende hjemmetjenester og tilsyn av pårørende er likevel en stor andel av
pasientene alene. Birkeland (2013) viser til at ensomhet ble hverken av sykepleierne eller
pasientene betraktet som et omfattende problem i hjemmetjenesten. Men selve ordet og begrepet
er ofte preget av taushet og tvetydighet. I vårt materiale var mange alene i flere timer i løpet av en
dag, 30 % var alene mer enn åtte timer.

Figur 8.1 Antall timer alene. N=56 (%)

Søsteren er bekymret over at hennes søster, ca. 85 år, isolerer seg. Hun ville verken på
korttidsopphold eller dagsenter. Hun mente at pasienten ville ha stort utbytte av en besøksvenn,
som kunne ta henne litt ut, samt være en hun kunne prate med.

Sønnen ville gjerne at moren, ca. 95 år, skulle søke omsorgsbolig for å ha mer tilsyn og et sosialt
miljø rundt henne. Hun vil ikke på dagsenter. Hun beveger seg svært lite, sitter i sofaen og ser på
TV.

Kvinne ca. 95 år. Alt i alt syntes pårørende at det gikk greit. «Hun får vel det hun trenger». Etter
siste fall skulle hun starte med hverdagsrehabilitering, sannsynlig når hun var på eldresenteret. Her
skulle hun være tre dager i uka. Men det hendte hun ikke kom seg videre.

8.6 Oppsummering
Pårørende er jevnt over svært fornøyd med den kommunale hjemmetjenesten. Når det gjelder
spesialutstyr for funksjonshemmede føler de pårørende at den eldre har det vedkommende
trenger. De opplever at den eldre trives i eget hjem, samtidig bekymrer barna seg over at den
gamle blir mye alene. Bekymringen over at det kan skje en ulykke, eller at det blir en akutt endring i
den eldre sin allmenntilstand er alltid tilstede. Det er høy korrelasjon mellom pårørendes tegn på
stress og deres ønske om at brukeren får en bolig med mer tilsyn eller kommer på institusjon.

Nærmeste pårørende er ofte den eneste som har oversikt over den eldres totale «portefølje». Ofte
kan det være flere ulike aktører inne i bildet, uten at alle er orientert. Flere av de eldre har også
tilbud innen spesialisthelsetjenesten, og dette er ikke alltid koordinert med fastlegen eller
hjemmetjenesten.

Flere pårørende etterlyser en ukeoversikt som inneholder fagutdanning til hjelperen, navn og
telefonnummer på de som skal komme på «besøk», samt kortbeskrivelse av den enkeltes konkrete
oppgave i forhold til den eldre. Dersom de pårørende opplever at tjenestetilbudet fungerer bra, har
de ikke behov for en bolig på et høyere omsorgsnivå.
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9 To mulige fremtidige baner for heldøgnstilbudet  

9.1 Innledning 
Vi har foretatt en framskrivning av sykehjem og andre botilbud for eldre i to alternative baner. I det 
ene alternativet blir dagens dekning videreført, og i det andre alternativet blir dekningen redusert i 
løpet av ti år til et nivå som er vanlig i de andre nordiske landene. Resultatet av beregningene viser 
store forskjeller mellom alternativene i behovet for investeringer i botilbud for eldre.  

Først i kapitelet blir det lagt frem argumenter som taler for at det er sannsynlig med en reduksjon i 
behovet i årene som kommer. Disse argumentene bygger til dels på informasjon lagt frem i tidligere 
kapiteler av rapporten. 

9.2 Trolig redusert behov for sykehjem og andre botilbud de neste årene 
Det er flere forhold som peker i retning av en reduksjon i andelen eldre over 80 år som vil ha behov 
for sykehjem og andre botilbud. Reduksjonen vil trolig omfatte både heldøgnstilbud og andre 
botilbud for eldre. Følgende forhold peker i retning av en reduksjon: 

 Lavere dekning i andre nordiske land. Dekningen for sykehjem og andre botilbud til eldre over 
80 år er rundt 50 % høyere i Norge enn de andre nordiske landene (Finland, Danmark og 
Sverige), jf. figur 3.8. Situasjonen i disse tre landene er en indikasjon på at det er mulig med et 
tilbud med betydelig lavere dekning enn i Norge. 

 Redusert dekning gjennom 25 år: Trenden i Norge og de andre nordiske landene har gått i 
retning av redusert dekning for tjenester til eldre både i institusjon og i hjemmet (jf. figur 3.9). 
Statistikk fra KOSTRA for dekningen av heldøgns omsorg i boliger og institusjon peker i 
samme retning (jf. figur 3.3). 

 Økt levealder: Levealderen har økt betydelig de siste årene. Det er mulig at økt levealder gir 
flere spreke år, og at eldre over 80 år derfor vil få noe mindre behov for bistand enn før. 
Resultatet vil også være redusert behov for heldøgns omsorg. Dette forholdet blir utdypet 
under. 

 Bedre hjemmetjenester: Våre intervjuer med ledere i de 26 kommunene viser at kommunene 
satser systematisk på utviklingen av hjemmetjenester som et alternativ til sykehjem. 
Utviklingen innebærer også at kommunene tar i bruk mulighetene som ny teknologi gir. 
Politikere på lokalt nivå støtter utviklingen. Vår kartlegging av skrøpelige eldre som bor 
hjemme, og intervjuene med pårørende viser at kommuner med lav dekning gir et tilstrekkelig 
omsorgstilbud (hjemmetjenesten, dagsenter, korttidsopphold).  

 Økt satsing på mestring: Mange kommuner legger økt vekt på egenmestring og at eldre selv 
skal ta ansvar for eget liv. Dersom kommunene lykkes med denne satsingen vil behovet for 
kommunal omsorg kunne reduseres. Etter det vi kjenner til, finnes imidlertid foreløpig lite 
forskningsmessig dokumentasjon av slike effekter. 

 Eldre tar i større grad ansvar for egen bolig: En del kommuner har lagt til rette for utbygging av 
lettstelte boliger for eldre, gjerne nært sentrum av kommunene. De eldre eier selv disse 
boligene. Det har vist seg at slike boliger på det private markedet kan være populære for 
gruppen av over 50 år. Byggingen av disse boligene kan redusere behovet for utbygging av 
boliger i kommunal regi. Det antas at det i mange kommuner fortsatt er et potensial for 
utbygging av slike boliger i det private markedet. 

Mer om betydningen av økt levealder 

Levealderen har økt betydelig de siste årene. I Langballe og Strand (2015) blir det lagt frem tre 
hypoteser om hvordan alderdommen kan arte seg.  
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«I «kompresjonshypotesen» antas det at økt levealder betyr flere år med god helse og fungering 
fordi sykdommene debuterer senere, og typiske alderdomssvekkelser og sykdommer vil være 
komprimert til våre siste leveår. 

I motsetning antar «ekspansjonshypotesen» at vi vil få flere leveår med sykdommer og dårlig 
helse, fordi flere overlever og opplever å bli gamle med sykdommer som før hadde dødelig utgang 
tidlig i livet. 

«Ekvilibriumhypotesen» foreslår noe midt imellom – endringer i kroniske sykdommers 
alvorlighetsgrad og progresjon, vil holde samme tempo som endringer i dødelighet. Med et slikt 
scenario vil andelen år med alvorlige sykdommer og funksjonsnedsettelser i befolkningen 
stabiliseres eller reduseres, mens andelen år med moderate funksjonshemninger eller mindre 
alvorlige lidelser vil øke.» 

Forskningen gir ikke noe klart svar om hvilken av disse hypotesene som er mest riktig. En rimelig 
antagelse kan være at økt levealder vil kunne gi flere spreke år, og at eldre over 80 år derfor vil ha 
noe mindre behov for bistand enn tidligere. 

Statlig tilskudd i strid med det finansielle ansvars prinsipp 

Husbanken gir betydelige tilskudd til kommunale investeringer i sykehjem og omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg. Som nevnt i kapittel 2, peker produktivitetskommisjonen på at tilskuddene finan-
sierer opp til 70 % av investeringskostnadene og kan føre til at satsingen på heldøgn omsorg kan 
gå på bekostning av hjemmebaserte tjenester.  

Et alternativ kan være at de øremerkede tilskuddene ble avviklet, og at disse midlene ble tildelt 
gjennom rammetilskuddet. Finansieringen av sykehjem og omsorgsboliger ville da vært lik som 
finansieringen av øvrige kommunale bygg. En slik finansiering ville bli i samsvar med det finansielle 
ansvars prinsipp, som var sentralt ved innføring av det statlige inntektssystemet midt på 1980-
talllet. Prinsippet innebærer at det er en aktør som skal vurdere de samlede fordelene og ulempene 
av et tiltak. Den statlige finansieringen innebærer at kommunene bygger ut mer enn det som er 
fornuftig, fordi kommunene bare bærer en del av kostnadene.  

Det finansielle ansvars prinsipp skal altså bidra til å redusere effektene av en delt finansering. 
Dersom kommunene fikk et helhetlig ansvar for finansieringen, vil de endrede incentivene trolig 
bidra til en raskere reduksjon av dekningsgradene.  

9.3 Forutsetninger brukt i beregningene 
Vi har foretatt en fremskrivning av botilbudet i to alternative baner. I alternativ 1 blir dagens dekning 
for de ulike delene av tilbudet videreført. I alternativ 2 blir den samlede dekningen redusert til et 
nordisk nivå i løpet av ti år (jf. figur 3.8). I dette alternativet er det lagt til grunn at dekningen for det 
samlede tilbudet av institusjon og bolig blir redusert fra et nivå på 21,9 % i 2015 til et nivå på  
15 % i 2025. 

Det er med andre ord lagt til grunn at reduksjonen av dekningen for tilbudet vil fortsette til et nivå 
som kanskje ikke er så usannsynlig. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til det å anslå hva som 
vil skje om rundt ti år. 

Dagens dekningsgrad for ulike typer plasser er beregnet med utgangspunkt i en publikasjon fra 
SSB (2014). Det er noen mindre unøyaktigheter mellom denne statistikken og annen publisert 
statistikk. Unøyaktighetene er imidlertid av mindre betydning for den store forskjellen mellom de to 
alternativene. Videre er det lagt til grunn at utviklingen av antall personer over 80 år vil skje i tråd 
med framskrivningen til SSB (alternativ MMMM). 
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Figuren nedenfor illustrerer dagens dekning og forutsetningene som er lagt til grunn for utviklingen
fremover. Tilbudet i institusjon er vist med blått og i boliger med grønt. Heldøgnstilbudet omfatter
tilbudet på institusjon og noe av tilbudet i boliger (mørkegrønt).

Figur 9-1 Dagens dekning av botilbud for eldre over 80 år og mulige utviklingstrekk fremover (alternativ 2):
Figuren omfatter hele tilbudet registrert av SSB, utenom det som kalles «egen bolig»

Det er grunn til å anta at de ulike delene av tilbudet vil få ulik utvikling. I det følgende blir dagens
situasjon og forutsetningene for utviklingen fremover nærmere drøftet. Forutsetningene for
utviklingen av tilbudet er blant annet basert på telefonintervjuer med kommunale ledere, som
omtalt i kapittel fire.

� Langtidsplasser (dekning 11,8 %): Dekningen blir vesentlig redusert blant annet som følge av
at en økt andel av heldøgnstilbudet blir gitt i bolig.

� Korttidsplasser (dekning 2,0 %): Disse plassene har fått en betydelig økning som følge av
samhandlingsreformen. De er blant annet viktige for å forberede personer som har blitt skrevet
ut fra sykehus på et liv i eget hjem. Det er lagt til grunn en økt dekning for disse plassene.

� Boliger med bemanning hele døgnet (dekning 2,4 %): Det er lagt til grunn en betydelig økning
av dekningen for disse plassene.

� Andre boliger: (dekning 5,5 %): Dette er boliger som i statistikken er registrert med
«bemanning deler av døgnet», «uten fast personell» og «uoppgitt bemanning». Det er lagt til
grunn en reduksjon av dekningen for disse boligene. Begrunnelsen for reduksjonen er en mulig
utvikling hvor eldre i større grad selv klarer å finansiere en egnet bolig.

9.4 Fremskrivning i to baner
Resultatene av fremskrivningene for de to alternativene er vist i de to figurene nedenfor.
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Figur 9-2 Beregnet botilbud til eldre over 80 år basert på en videreføring av dagens dekningsgrader (alternativ 
1) for ulike tilbud 

Resultatet av fremskrivningen for alternativ 1 viser at behovet for sykehjem og omsorgsboliger blir 
omtrent doblet så stort som dagens nivå på rundt 50 000 til rundt 100 000 plasser i 2040, jf. figuren 
ovenfor. Frem til 2020 er imidlertid det beregnede behovet på omtrent samme nivå. Grunnen til 
dette er at antall personer over 80 år er på et stabilt nivå frem til 2020. 

 

Figur 9-3 Beregnet botilbud til eldre over 80 år basert på en reduksjon av samlet dekningsgrad (alternativ 2) til 
nordisk nivå i løpet av ti år 
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I alternativ 2 blir behovet for sykehjem og omsorgsboliger redusert til et nivå på rundt 70 000 
plasser i 2040, jf. figuren ovenfor. Nivået er rundt 30 % lavere enn i alternativ 1, noe som er et 
resultat av forutsetningen om en tilsvarende reduksjon i den samlede dekningen.  

De neste ti årene blir behovet for sykehjem og omsorgsboliger redusert med 20 % til rundt 40 000 i 
2025. En slik utvikling samsvarer ikke med signalene fra staten om at det i årene som kommer blir 
behov for å styrke tilbudet. For kommunene vil en slik utvikling innebære en utfordring med å finne 
en god anvendelse av bygningsmassen som det ikke lenger er bruk for til omsorgsformål i årene 
som kommer.  

Tilbudet til andre aldersgrupper 

Vårt mandat har vært å foreta en analyse av behovet for den eldste delen av befolkningen. I tråd 
med mandatet er fremskrivningen foretatt for personer over 80 år. Fremskrivningen omfatter altså 
ikke tilbudet til befolkningen under 80 år. Figuren under viser hvor stor del av tilbudet som er gitt til 
ulike aldersgrupper. Fremskrivningen omfatter den delen av tilbudet som er vist i grønt i figuren 
under.  

 

Figur 9-4 Tilbudet om institusjon og boliger fordelt på aldersgrupper 

Samlet omfatter tilbudet til befolkningen over 80 år rundt 55 % av kommunenes samlede tilbud av 
sykehjem og omsorgsboliger, jf. figuren over. Det er de eldste eldre som har fast plass i institusjon. 
Boligtilbudet blir i stor grad gitt til yngre aldersgrupper. De største gruppene blant de yngre 
brukerne er funksjonshemmede og personer med psykiske problemer.   

9.5 Konklusjon 
Det er foretatt en fremskrivning av sykehjem og andre botilbud for eldre i to alternative baner. En 
videreføring av dagens dekning (alternativ 1) gir et beregnet behov frem til 2020 på omtrent samme 
nivå som i dag. Grunnen til dette er at antall personer over 80 år er på et stabilt nivå frem til 2020.  

I alternativ 2 blir derimot behovet for sykehjem og omsorgsboliger redusert i årene som kommer, 
og til et nivå som er 30 % lavere enn i alternativ 1 i 2040. I alternativ 2 er det lagt til grunn en 
dekning på linje med det som er vanlig i de andre nordiske landene. 
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10  Oppsummering og konklusjoner 
I dette avsluttende kapitlet oppsummeres hovedfunn som denne studien har frambrakt, og det 
trekkes konklusjoner på tvers av alle datasettene som har vært anvendt. Hensikten er å besvare de 
overordnede problemstillingene som ble reist i kapittel 1. Avslutningsvis vil det bli gitt anbefalinger 
som bygger på resultatene som er har kommet frem i studien. 

Innledningsvis er det viktig å understreke at sentrale aktører som Husbanken, SSB og kommunene 
anvender begrepet «heldøgns omsorg» forskjellig. Særlig får kravene til personalbase betydning 
for hvor mye som skal regnes som et heldøgns tilbud. SSB og Husbanken stiller ulike krav her. 
SSB sin definisjon omfatter tilbud i institusjon og boliger med personell hele døgnet, og statistikken 
bygger på krav til personalbase, som imidlertid ikke er de samme som tilsvarende krav fra 
Husbanken. Ledere på strategisk og operativt nivå i kommunene har heller ingen felles forståelse 
av begrepet «heldøgns omsorg».  

Det er en utfordring for hele feltet, både administrativt og politisk, når politikere og sentrale og 
lokale beslutningstakere ikke har felles forståelse av begrepene som anvendes. Dette kan blant 
annet gi ulik forståelse av hvor stor dekningsgraden er, og hvor stort behov man egentlig skal 
dekke. 

10.1 Mandat og problemstillinger 
Mandatet besto av to overordnet spørsmål og fire presiserende problemstillinger. 

De overordnede spørsmålene er: 

 Er det er mulig å tenke seg en mer lik praksis for beregning av behovet i kommunene? 

 Lar en slik praksis seg overføre til et nasjonalt nivå?  

Problemstillingene er: 

 Hva slags dekningsgrad tar kommunene utgangspunkt i når de beregner behov for heldøgns 
omsorg i en planperiode?  

 Hva forklarer forskjellene mellom kommunal innretning av heldøgns tilbudet?  

 Hva er praksis for tildeling av tjenester, enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg?  

 Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og tildeling 
av plass? 

Prosjektet har vært avgrenset til å gjelde den eldre delen av befolkningen. Det betyr med andre 
ord, at den delen av heldøgnstilbudet som er rettet mot yngre aldersgrupper ikke er inkludert i dette 
prosjektet. 

For å svare på problemstillingene har det vært anvendt et bredt spekter av ulike typer data. Det er 
gjennomført en gjennomgang av statistikk og begreper, samt en egen litteraturgjennomgang. 
Dessuten har det vært utført intervjuer med en rekke informantgrupper, herunder ledere og plan-
leggere på strategisk nivå (26 kommuner), avdelingsledere på sykehjem (6 kommuner) ledere på 
tildelingskontor (8 kommuner), og med pårørende til eldre med omfattende omsorgsbehov (6 
kommuner). Videre er det gjennomført en kartlegging av omsorgsbehov til eldre med omfattende 
omsorgsbehov (6 kommuner). I tillegg er det gjennomført en dialogkonferanse for å drøfte 
hovedfunn i studien 
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10.2 Hovedkonklusjoner 
De overordnede spørsmålene i studien har vært å besvare om det er mulig med en mer lik praksis 
for beregning av behovet i kommunene, og hvorvidt en slik praksis eventuelt lar seg overføre til et 
nasjonalt nivå.  

Resultatene fra denne undersøkelsen tyder imidlertid på at både de eldre og deres pårørende i de 
fleste tilfeller er fornøyde med omsorgen de mottar, til tross for at dekningsgraden på tradisjonelle 
sykehjemsplasser er under landsgjennomsnittet. 

Kommunene har ulike prioriteringer knyttet til ulike typer pleie- og omsorgstilbud. Dette forklares 
blant annet med størrelsen på eldre-populasjonen i kommunene, geografiske avstander, kommunal 
økonomi og strategi. 

De analysene som er gjort i foreliggende arbeid peker på at det pr. i dag kan være vanskelig å 
bergene en mer lik praksis for behovet av heldøgnsplasser i kommunene. Analysen peker videre 
på at en nasjonal norm for dekningsgrad vil være forbundet med en rekke utfordringer som 
foreløpig ikke er løst. En kommunal veiledende norm kan imidlertid fortsatt være fornuftig, men den 
må kunne differensieres.  

I de påfølgende kapitlene begrunnes disse konklusjonene. 

10.3 Nærmere om svar på de fire problemstillingene  
Her presenteres de viktigste empiriske resultater slik de framkommer i kapitlene foran. Resultatene 
samles under hvert spørsmål KS har reist i sine problemstillinger. 

Her rettes søkelyset mot noen oppsummerende utsagn fra kommunale ledere med hensyn til 
hvilken betydning de tillegger ulike forhold for at de skal lykkes.  

I valget av kommuner har vi lagt vekt på å finne frem til kommuner med en dekningsgrad på om lag 
16 %. Det er derfor viktig å huske på at vårt utvalg av kommuner ikke er representativt. 

Hva slags dekningsgrad tar kommunene utgangspunkt i når de beregner behov for 
heldøgns omsorg i en planperiode?  

Svaret på denne problemstillingen peker på to viktige forhold: på ulikheten i forståelsen av hva 
heldøgns omsorg innebærer, og at dette gir svar som peker på kommunal variasjon. 

I Norge sørger velferdsstaten for omsorgen for de gamle. Det har vært en antakelse at antall syke-
hjemsplasser skal utgjøre 25 % av antall eldre over 80 år. 

På kommunalt nivå er utvikling av heldøgnstilbudet på ulikt vis nedfelt i plandokumenter som 
kommuneplan, budsjett og økonomiplan, helse- og omsorgsplan, plan for botilbud til eldre og 
planer for helse- og omsorgsbygg. Dokumentene kan omfatte overordnede strategier eller være 
mer rettet mot gjennomføring.  

Beregningene av fremtidig behov, blir ofte gjort med utgangspunkt i en videreføring av dagens 
dekningsgrader. Informantene i kommuner med en slik tilnærming, gir uttrykk for at økt satsing på 
hjemmebasert omsorg vil kunne føre til redusert behov for sykehjem og omsorgsboliger med 
heldøgns omsorg. Det er sjelden at en forventet reduksjon er tallfestet. Dette begrunnes med at det 
er vanskelig å vite hvor stor reduksjonen vil bli, og at det kan være greit å tilpasse utbyggingen 
etter hvert som man vinner erfaring med hvor stor reduksjonen faktisk vil bli. 

Resultatene viser at heldøgnstilbudet er et samlebegrep for svært ulike tilbud når det gjelder type 
plass, hvem plassene blir tilbudt, samt omfanget av bemanningen. Eksempler på plasser som har 
blitt omtalt i intervjuene er langtidsplass, skjermede plasser for demente, spesialplasser for 
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utagerende demente, korttidsplass, rehabiliteringsplass, og avlastningsplass. Plassene blir tilbudt 
på sykehjem, aldershjem og i omsorgsbolig. Det er store forskjeller i bemanningen for de ulike 
tilbudene. Den såkalte pleiefaktoren (antall brukere/antall årsverk) vil kunne variere fra rundt 0,2 til 
1,5. 

Der kommunene klarer å skape et reelt likeverdig tilbud, føler både den eldre og deres pårørende 
seg trygge. I praksis inkluderer enkelte kommuner gradvis moderne og private boliger i sin 
heldøgns omsorg. Vi har foretatt en kartlegging av omsorgsbehovet til 56 eldre, som var antatt å 
være de med størst behov for omsorg, og som fortsatt ikke var på institusjon. Her var det 17 % av 
de eldre som bodde i boliger med service som ble vurdert til å ha et «veldig høyt omsorgs behov». 
Den samme pleietyngden hadde også 17 % av de eldre som bodde i egen bolig. Når det gjelder 
«høy pleietyngde» var det i vårt utvalg en langt større andel som bodde i boliger med service. Det 
var imidlertid ingen statistisk signifikant forskjell mellom de som hadde hatt hjemmesykepleie i mer 
enn 5 år og grad av pleietyngde. 

I vårt datamateriale var det 18 % av de pårørende som mente at den gamle burde få komme på 
institusjon. En nesten like stor andel mente den gamle burde få en bolig med mer tilsyn. Utrygghet 
over boforhold er sammenfallende med opplevelse av stress for de pårørende. De opplever at de 
kommer til kort. 

I de seks eksempelkommunene som inngår i denne kartlegging, er det bevisst satset på reduksjon 
i sykehjemsplasser. De kommunene som har klart dette best bruker en kombinasjon av omfattende 
hjemmesykepleie, dagsenterplasser og rullerende korttidsopphold. Dersom et av disse tiltakene 
svikter, eksempelvis at korttidsplassene blir blokkert av eldre som trenger tettere oppfølging i eget 
hjem, rakner hele omsorgskjeden. 

Hva forklarer forskjellene mellom kommunal innretning av heldøgns tilbudet?  

Flere forhold bidrar til å forklare forskjellene mellom kommunal innretning av heldøgnstilbudet. 
Undersøkelsens resultater peker på at forskjellene er knyttet til statlig styring, kommunale 
strategier, boligpolitikk for eldre, dialog mellom yrkesgrupper, samt til Husbankens regler.  

Dekningsgraden for heldøgnstilbudet for kommunene som ble intervjuet, hadde relativt stor 
variasjon, fra 11,4 % til 36,6 %. Det er stor variasjon i hvor stor del av tilbudet som blir gitt i boliger 
med heldøgns tilbud. Noen få kommuner har valgt å gi mesteparten av tilbudet i omsorgsboliger. 
Vanlige begrunnelser for dette, er at omsorgsboliger er bedre for brukeren ettersom de har mer 
preg av å være et hjem, og at slike boliger gjør det mulig med en fleksibel bemanning som tilpasset 
brukernes behov.  

Planleggingen tar ellers utgangspunkt i tilbudet av sykehjem og omsorgsboliger i den enkelte 
kommune. Horisonten for planlegging er lang, ettersom det vanligvis tar fem år eller mer å etablere 
nye botilbud.  

Når det gjelder statlig styring har staten i de siste årene gitt en rekke signaler om at kommunene 
bør satse sterkere på forebygging og tiltak som bidrar til at eldre kan klare seg lenger i egne hjem. 
Samhandlingsreformen, en ny folkehelselov og økt satsing på velferdsteknologi er signaler i denne 
retningen, samt utredningen «Innovasjon i omsorg» er signaler i denne retningen. Samtidig gir 
staten signaler om betydningen av å bygge ut flere sykehjem og boliger med heldøgns omsorg. 
Flere av våre informanter har gitt uttrykk for at disse signalene ikke helt henger sammen, og at de 
opplever at «staten snakker med to tunger». 

Men hensyn til kommunale strategier er det slående hvor mange kommuner som prioriterer å 
utvikle tilbudet på de trinnene i midtre og nedre delen av omsorgstrappen, og hvor mange av 
tiltakene som går igjen i flere kommuner. Mange av kommunene forteller om tiltak på følgende 
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områder: Hverdagsrehabilitering, mobilisering av frivillige og velferdsteknologi med 
trygghetsalarmer. 

De aller fleste informantene gir uttrykk for at politikerne også stiller seg bak strategiene med 
sterkere satsing på hjemmebaserte tiltak som et alternativ til institusjon. Mange forteller om en 
utvikling hvor det blir lagt økt vekt på hjemmebasert omsorg. Det ser altså ut til å være stor grad av 
enighet mellom administrasjonen og politikerne. 

Boligpolitikk for eldre er under utvikling i mange kommuner. Her blir heldøgnstilbudet sett i 
sammenheng med andre botilbud til eldre. Mange kommuner har erfart at sentrumsnære boliger 
kan være attraktive for personer over 50 år. I slike leiligheter kan det være lettere å møte alder-
dommen enn i eneboliger som ligger mer i utkanten av kommuner. Fordelen for kommuner med 
slike boliger på det private markedet, er at de reduserer behovet for utbygging av boliger i 
kommunal regi, og de kan legge grunnlag for en mer rasjonell drift av hjemmetjenestene. 

En annen faktor som kan løftes fram er dialog mellom yrkesgrupper. Bygging av sykehjem og 
boliger med heldøgnstilbud omfatter betydelige investeringer. Byggeprosjektene påkrever at man 
holder god orden på økonomien og den planlagte fremdriften. Noen opplever at det er en utfordring 
å sikre en god dialog med mellom de ulike aktørene, særlig mellom de helsefaglige yrkesgruppene 
som gjerne har ansvar for tjenestene og de «tekniske» yrkesgruppene som har ansvar for 
(gruppeinndelingen) definisjoner av ulike typer heldøgnsboliger. 

Den siste faktoren som skal nevnes her er Husbankens regler: Noen av informantene opplever at 
disse er for lite fleksible. Det er et ønske om å utforme ordninger som gir kommunene anledning til 
mer fleksibelt bruk av byggene etter hvert som behovene i kommunen endrer seg. 

Hva er praksis for tildeling av tjenester enten i eget hjem eller som heldøgns omsorg?  

Resultatene fra våre ulike undersøkelser peker på at ulike typer kognitiv og fysisk svikt begrunner 
praksis for tildeling av tjenester.  

Årsaker til tilbud om plass på sykehjem er kognitiv svikt, kreft, raskt funksjonsfall med økt behov for 
bistand, utagerende demente, aleneboende demente, somatisk svært syke, omsorgsbehov som 
overstiger det som er mulig å gi i hjemmet, omfattende behov for legetilsyn, problemer med 
ernæring, manglende opplevelse av trygghet i hjemmet, behov for tilsyn hele døgnet og død til 
ektefelle som tidligere har bistått. 

Tilbudet om omsorgsbolig blir i stor grad gitt til mange av de samme årsakene som for sykehjem. 
Samtidig er det vanlig å gi et tilbud om omsorgsbolig til brukere som har mindre omfattende behov 
for bistand enn brukere på sykehjem. En begrunnelse som har vært gitt er at brukerne skal kunne 
føle seg trygge i boligen før de blir for skrøpelige. En kommune stiller som krav at beboerne i en 
omsorgsbolig selv skal kunne si fra hvis noe er galt. Flere av informantene peker på at det er vanlig 
å dø i omsorgsboligene i kommunen. 

Enkelte kan fortelle at kommunene har etablert en endret og strengere praksis for tildeling av plass 
på sykehjem. I disse kommunene er det personer på sykehjemmet som er så friske at de ikke ville 
fått tildelt en plass etter dagens praksis. Men det er ikke enkelt å få folk ut av sykehjemmet. For 
«institusjonaliseringen» skjer fort, kanskje bare i løpet av et par uker. 

I intervjuer med avdelingslederne, framkommer det at praksisen i kommunene gjennomgående er 
slik at man forsøker å legge opp til en hjemmetjeneste som er tilrettelagt for en hjemmesituasjon, 
på den måten at de eldre kan bo hjemme lengst mulig. Sykehjemsplasser tilbys vanligvis sent i et 
forløp. Når noen kommer på sykehjem er de som regel er svært pleietrengende og ute av stand til 
å ta vare på seg selv. Ofte kan også en akutt situasjon ha oppstått, for eksempel ved at ektefelle 
plutselig har blitt syk eller av andre årsaker ikke kan ta seg av hjemmesituasjonen mer. Ulike 
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former for fysisk og kognitiv svikt er de hyppigste årsaker til innleggelse, herunder falltendens, og 
fravær av evne til å stelle seg selv. 

Avdelingslederne peker også på at flere eldre som kunne hatt behov for plass og tilsyn 24 timer i 
døgnet imidlertid ikke får tildelt plass. Mange har stått på venteliste i lang tid, fra ½–1 år. I denne 
perioden er de enten på sykehus, eller på korttidsopphold – eller med tett oppfølging av hjemme-
tjenesten i egen bolig. 

Erfaringene fra vurderingene av pasientenes situasjon og samtalene med de pårørende er at det 
kan være en akutt situasjon som utløser tildeling av hjemmesykepleie. Det er derfor unntaksvis at 
vi i foreliggende datamateriale har møtt eldre som har «mistet» sin hjemmesykepleier, for så å få 
tilbudet tilbake senere. Det er ingen signifikant forskjell på «svært høy pleietyngde» ut fra den 
eldres bosituasjon og om vedkommende er vurdert til å ha en «svært høy pleietyngde». 
Resultatene viser at denne pasientgruppen først og fremst trenger personlig stell, ernæring, 
psykososial støtte, hjelp til medikamenthåndtering og observasjon av endringer i allmenntilstanden. 

Det er en stor utfordring å finne boligtilbud til eldre med ulike grader av kognitiv fungering. Demens 
er ikke et begrep som dekker en homogen gruppe. Her er det viktig å differensiere.  

I vårt materiale hadde vi relativt få eldre med komplekse medisinske utfordringer. Dette er i 
samsvar med tidligere forskning. Norge og de andre skandinaviske landene har hatt en langt bedre 
sykehjemsdekning enn andre europeiske land (Sørbye mfl., 2009). Dette innebærer at når eldre 
pasienter blir akutt dårligere å trenger heldøgnsomsorg vil det ordnes plass i en heldøgnsbolig om 
dette er ønskelig.  

Mange av de oppgavene norsk hjemmetjenester utfører, blir i andre land ivaretatt av pårørende 
som langt oftere bor sammen med pasienten. I Norge tilbringer den eldre mye tid alene i sin 
leilighet, en kan derfor ikke forvente at markerte kliniske endringer vil bli observert raskt nok.  

Hva forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av behov for heldøgns plass og 
tildeling av plass? 

Det siste spørsmålet omhandler hva som forklarer ulik ventetid mellom vedtak og vurdering av 
behov for plass. Analysene peker på noe ulik praksis i kommunene, og det er ikke noen åpenbare 
mønstre som bidrar til å forklare forskjellen. Svar på spørsmålet har til dels sammenheng med 
overordnede politiske føringer og til dels oppbygging av tjenesten for øvrig, men også hvilken støtte 
både eldre og pårørende opplever at de får.  

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endring av pasient- og brukerettighetsloven, hvor den 
eldre skal ha lovmessig rett til en «sykehjemsplass», anbefaler også innføring av ventelister. 
Ventetid oppstår som følge av tidvis eller permanent mangel på plasser. De fleste av informantene 
i denne studien, forteller at de har nok sykehjemsplasser. Et par informanter forteller at det i 
perioder kan være en utfordring å tilby nok plasser. Disse periodene har imidlertid vært så korte at 
det ikke har vært nødvendig med en permanent utbygging av kapasiteten.  

Våre funn kan tyde på at kvalifisert helsepersonell må konsentrere seg om yngre med mer 
medisinske kompliserte pasienter. Hos eldre brukere av hjemmetjenesten er det mindre erfarne 
pleiere som har ansvaret for den daglige omsorgen. Med tettere medisk faglig oppfølgning i 
hjemmet, kunne institusjonsinnleggelse bli utsatt ved å gi medisinsk hjelp i hjemmet ved en akutt 
sykdom som forverring av den eldres tilstand. Hverdagsrehabilitering etter sykehusinnleggelse med 
påfølgende korttidsopphold kan være mer komplisert, en å behandle en lungebetennelse i den 
eldres eget hjem. 
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En kommune skilte seg ut med en relativ lav dekning av dagsenterplasser, det var heller ikke 
døgnkontinuerlig hjemmesykepleie i hele kommunen. Her ble både rehabilitering – og korttids-
avdelinger fylt opp av pasienter som hadde behov for heldøgns plass. 

Det er imidlertid også viktig å ta de pårørende sin opplevelse av stress på alvor. Flere pårørende 
trenger avlastning, ikke alltid på grunn av fysisk slit, men på grunn av den dårlige samvittigheten 
over ikke å besøke den gamle nok, samt utryggheten over at noe uventet kan skje.  

10.4 Anbefalinger 
Anbefalingene bygger på resultater som er presentert i denne rapporten og på innspill gitt av 
deltakerne på dialogkonferansen. Vi vil likevel presisere at det er VID og Agenda Kaupang som 
står ansvarlig for anbefalingene. 

Heldøgns omsorg = Umiddelbar oppfølging av helsepersonell døgnet rundt 

Begrepet «heldøgns omsorg» brukes forskjellig av Husbanken og SSB. Særlig får kravene til 
personalbase betydning for hvor mye som skal regnes som et heldøgns tilbud. De to aktørene 
stiller ulike krav. Ledere på strategisk og operativt nivå i kommunene har heller ingen felles 
forståelse av begrepet. De ulike perspektivene til aktørene er en nærliggende forklaring til at 
aktørene ender opp med nokså forskjellige definisjoner om hvor stor del av tilbudet som kan 
regnes som heldøgns omsorg. 

Kravene til personalbase som stilles av Husbanken og SSB, innebærer at det kan ta tid før helse-
personell oppdager at brukerne har behov for bistand. Det foreslås en snevrere definisjon av 
begrepet heldøgns omsorg som tar utgangspunkt i brukernes behov. Helsepersonell bør kunne nå 
brukerne på kort varsel.  

Begrepet bør omfatte tilbud både i kommunale bygg, stiftelser og i private boliger. 

Det vil være nødvendig med ytterligere utredninger for å komme frem til en mer presis definisjon av 
begrepene. Blant annet vil det være nødvendig å ta stilling til i hvilken grad velferdsteknologi kan 
påvirke definisjonene. For eksempel kan fallsensorer bidra til at helsepersonell ved behov kan nå 
brukere på kort varsel, selv om de ikke oppholder seg i umiddelbar nærhet av brukerne. 

Viktigere å skille mellom boligen og brukerne enn å bruke begrepet heldøgns omsorg  

I planleggingen av kommunale sykehjem og boliger er det viktig at et tilstrekkelig antall enheter er 
egnet for å gi brukerne oppfølging hele døgnet av helsepersonell. Samtidig er det viktig å legge til 
rette for fleksibel bruk. Det bør være mulig å gi beboerne bistand deler av døgnet i perioder hvor 
beboerne har mindre behov for bistand.  

For kommunene kan det være nyttig å vite hvor mange boliger som egner seg som heldøgns 
omsorg, og hvor mange brukere som får et slikt tilbud. Statistikken bør altså skille mellom 
egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne.  

Et skille mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne kan være et viktig grep som 
grunnlag for mer presis kommunal planlegging. Dette grepet kan gjøres uavhengig av om man 
bruker begrepet heldøgns omsorg. For kommunene vil det viktigste antakelig være å fokusere på 
det samlede behovet for boliger som skal bygges i kommunal regi, og sørge for at boligene er 
egnet for fleksibel bruk. Det er derfor ikke sikkert at begrepet heldøgns omsorg er nødvendig som 
grunnlag for kommunal planlegging. Som vi tidligere har vist, omfatter begrepet svært store 
variasjoner i omfanget av bistanden som blir gitt. Etter det vi kjenner til skiller ikke de andre 
nordiske landene i statistikken mellom tilbudet om heldøgns omsorg og andre botilbud til eldre. 
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Husbanken bør gi tilskudd til boliger som er egnet for heldøgns omsorg 

Husbanken gir i dag bare tilskudd til boliger med beboere med heldøgns omsorg. Det ville vært mer 
hensiktsmessig om tilskuddet ble gitt til boliger som egnet seg for heldøgns omsorg. I så fall ville 
også Husbanken skilt mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne. Et slikt tilskudd 
kunne vært et signal til kommunene om å legge opp til mer fleksibel bruk av boligene.  

Statistikken kan utvides og gjøres mer tilgjengelig 

Statistikk er et viktig grunnlag for planlegging av tilbudet både for kommunale og statlige myndig-
heter. Intervjuene vi har foretatt med kommunale ledere viser at det er behov for bedre statistikk. 
Det er mulig å gjennomføre ulike forbedringer som vil gjøre statistikken betydelig mer relevant og 
tilgjengelig: 

 Bruk av begreper bør samordnes mellom Husbanken og SSB. Samordning av begrepene vil 
bidra til mindre forvirring i dialogen mellom aktører på ulike nivåer. 

 Tilrettelegge statistikk for kommunene med dekningsgrader for ulike aldersgrupper og ulike 
deler av tilbudet. Det er aktuelt med en inndeling av tilbudet på korttids- og langtidsopphold på 
institusjon og for boliger med ulikt omfang av bemanning. Svakheten med dagens statistikk er 
at den verken er tilstrekkelig detaljert eller tilrettelagt for kommunal planlegging. 

 Det bør utarbeides statistikk for tilbud til ulike brukergrupper. Aktuelle brukergrupper er eldre, 
funksjonshemmede og personer med rus- og psykiske problemer. 

 Det bør også utarbeides statistikk for heldøgns omsorg gitt i private hjem.  

 Det anbefales å gjennomføre et prøveprosjekt hvor de eldre hjemmeboende blir vurdert både 
med IPLOs og RAI-HC. Resultatene vil vise i hvilken grad de er korrelasjon mellom disse to 
skjemaene i forhold til pleietyngde nivå, kognitiv fungering, ernæring, sosialfungering og 
pårørendes situasjon. 

 Kommunenes elektroniske hjemmesider kan gjøres mer brukerrettet med informasjon om for 
eksempel hvordan kommunene skal planlegge for heldøgns omsorg 

 Statistikken må skille mellom egenskaper ved boligen og vedtak gitt til brukerne  

 Det er nødvendig å skille mellom kapasitet og faktisk utnyttelse. Kapasiteten sier noe om 
boliger som egner seg for heldøgns omsorg, og utnyttelsen sier noe om hvor mange boliger 
som blir brukt til formålet. Utnyttelsen vil være lavere enn kapasiteten. 

Sentrale aktører bør ha en felles bruk av begrepene 

I tilbudsforespørselen fra KS heter det at regjeringen ønsker å «etablere en plan sammen med KS 
om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg».  

I samarbeidet mellom aktørene vil det opplagt være en fordel med en mer entydig definisjon av 
begrepet. Det burde være et mål at sentrale aktører som Husbanken, SSB og KS hadde en 
omforent og felles bruk av begreper. En felles bruk av begreper blant disse aktørene vil også 
kunne bidra til mer presis planlegging på kommunalt nivå. 

Det er fornuftig at statlige myndigheter samarbeider med KS om utviklingen av tilbudet. Også 
denne planleggingen bør rettes mot bygging av sykehjem om boliger som er egnet for heldøgns 
omsorg. 

Sentrale aktører kan gi metodisk støtte i planleggingen av heldøgnstilbudet 

Støtten kan omfatte bistand til hvordan man kan utnytte relevant statistikk i planleggingen av 
heldøgnstilbudet. Slik støtte kan bli gitt av aktører som Husbanken og KS. 

I Norge har det gjennom flere tiår vært vanlig å planlegge heldøgnstilbudet som er definert som 
samlet antall plasser dividert på antall plasser over 80 år. Denne særnorske tilnærmingen er ikke 
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entydig og blir antakelig benyttet i mangel på mer detaljert statistikk. Det foreslås at denne 
tilnærmingen avvikles. Forutsetningen er selvfølgelig at det utarbeides relevant statistikk for ulike 
aldersgrupper.  

Det kan også være fornuftig å gi kommunene noe hjelp om hvordan statistikken kan brukes. Videre 
kan det være nyttig for kommunene om det blir tilrettelagt statistikk med utviklingstrekk for den 
enkelte kommune og landet som helhet. 

En veiledende norm for alle kommuner er ikke fornuftig 

Bakgrunnen for vårt prosjekt har vært at regjeringen ønsker å «etablere en plan sammen med KS 
om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg». Spørsmålet har vært om 
det er mulig å tenke seg en mer lik praksis for beregning av behovet i kommunene, og om dette lar 
seg overføre til et nasjonalt nivå. 

Som grunnlag for vårt arbeid formulerte vi hypotesen om at en dekning av heldøgns omsorg på 
mellom 16 og 20 % (av befolkningen over 80 år) bør være en anbefalt norm (jf. kapittel 1.5). 
Arbeidet i prosjektet har skapt tvil om det er hensiktsmessig med en norm for denne delen av 
tilbudet. Den viktigste grunnen er at tilbudet om heldøgns omsorg omfatter svært ulike nivåer av 
bistand, både for sykehjem (jf. figur 3.7) og boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet (tabell 
3.5). I tillegg gir ikke statistikken et helt pålitelig bilde av dagens situasjon, selv etter de prinsippene 
som gjelder. Disse forholdene har gjort at det ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å verifisere hypo-
tesen vi hadde da arbeidet startet. 

Konklusjonen er altså at det er lite hensiktsmessig med en nasjonal norm for dekningsgraden. En 
tilsvarende konklusjon blir trukket i «Innovasjon omsorg» (NOU 2011:11). Her blir det vist til at i 
offentlige debatter blir det i mange sammenhenger hevdet at det er behov for 25 % dekning av 
sykehjemsplasser i prosent av eldre 80 år og over, og at dette er en statlig norm for 
sykehjemsdekning. Det blir vist til at det ikke eksisterer en slik statlig norm, og at en dekningsgrad 
på 25 % savner også et faglig vitenskapelig belegg.  

En differensiert kommunal norm kan være fornuftig 

En kommunal veiledende norm kan imidlertid fortsatt være fornuftig. Det anbefales at en slik norm 
tar utgangspunkt i det samlede tilbudet av sykehjem og boliger til eldre i kommunen. Så kan man 
eventuelt også se på den delen av botilbudet som egner seg for heldøgns omsorg. Det fordrer at 
det er mulig å finne frem til en hensiktsmessig avgrensning av begrepet heldøgns omsorg. 

Normen kan ikke være lik for alle kommuner. Nivået avhengig av levealder, kulturelle forhold, 
geografiske avstander, utviklingen av resten av omsorgstrappen, hjemmetjenestenes kompetanse 
og en vellykket boligpolitikk for eldre. Normen bør derfor differensieres ut fra en vurdering av disse 
forholdene. En norm som er tilpasset særegne forhold i den enkelte kommune gjør at det gir liten 
mening å snakke om en norm på nasjonalt nivå. 

Antall heldøgnsplasser blir trolig redusert de neste ti årene 

Det er mange argumenter som taler for at dekningen av heldøgnsplasser for eldre over 80 år 
fortsatt blir redusert i årene som kommer, i retning et nivå som er mer vanlig i de andre nordiske 
landene: Levealderen øker, tjenestene i hjemmet bygges ut, det blir lagt økt mestring og at eldre 
skal ta ansvar for egen bolig.  

Videre viser vårt materiale at det var få hjemmeboende eldre med komplekse medisinske 
utfordringer. Disse pasientene er allerede tatt hånd om i institusjon. Det skulle derfor ligge godt til 
rette for at eldre som bor hjemme kan tas hånd om av kommunen på en god måte. 
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De aller fleste av politikere i kommunene i vår undersøkelse støtter utviklingen om å satse mer på 
hjemmebasert omsorg til erstatning for sykehjem. Det gjorde de ikke i samme grad for noen år 
siden. Politiske støtte på lokalt nivå er en klar indikasjon på at det kan være fornuftig å erstatte noe 
av satsingen på sykehjem med en godt utbygd hjemmebasert omsorg. Derfor er det sannsynlig at 
antall plasser blir redusert i årene som kommer, slik vi har vist i kapittel 9. Planleggingen på 
nasjonalt nivå bør derfor primært rettes mot en reduksjon, og ikke en økning som nevnt over. 
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Vedlegg: Detaljer fra kartleggingen omtalt i kapittel 7 
 

interRAI Home omsorg NOR (HC)  

www.interrai.org  

www.raisoft.org  

  

Sum 

Antall personer 56 (56) 

Gjennomsnittsalder 87,54 

Kvinner 66,07 % 

Menn 33,93 % 

  

  

RUG-III/HC 23, RUG-III/HC 23 Clinical Group 

1. Rehabilitering 0 % 

2. Omfattende omsorg 3,57 % 

3. Spesiell omsorg 5,36 % 

4. Klinisk Kompleks 46,43 % 

5. Kognitivt svekket 7,14 % 

6. Atferds problemer 1,79 % 

7. Redusert fysisk fungering 35,71 % 

  

IADL (P), Instrumental Activities of Daily Living (Performance) 

Gjennomsnitt 33,43 

Median 33,5 

  

ADLH, Dagliglivets aktiviteter hierarkiskskala 

Gjennomsnitt 3,02 

Median 4 

0. Uendret 17,86 % 

1. Behøver tilsyn 7,14 % 

2. Behøver begrenset hjelp 8,93 % 

3. Behøver omfattende hjelp 1 14,29 % 

4. Behøver omfattende hjelp 2 26,79 % 

5. Avhengig 23,21 % 

6. Totalt avhengig 1,79 % 

  

ADLLF, Dagliglivets aktiviteter (Long Form) 

Gjennomsnitt 8,34 

Median 5 
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BMI, Kroppsmasseindeks 

Gjennomsnitt 24,68 

Median 24,02 

Std. 5,38 

Minimum 14 

Maksimum 45 

  

CHESS, Stabilitet i helsestatus 

Gjennomsnitt 1,45 

Median 1 

0. Stabil helsetilstand 33,93 % 

1. Ustabil helsetilstand 1 21,43 % 

2. Ustabil helsetilstand 2 21,43 % 

3. Ustabil helsetilstand 3 12,50 % 

4. Ustabil helsetilstand 4 10,71 % 

5. Svært ustabil helsetilstand 0 % 

  

COMM, Evne til kommunikasjon (skala 1–8) 

Gjennomsnitt 1,16 

Median 1 

0. Intakt 48,21 % 

1. Borderline intakt 17,86 % 

2. Mild svekket 17,86 % 

3. Mild /moderat svekket 8,93 % 

4.-6. Moderat til alvorlig svekket 7,10 % 

  

DRS, Risiko for depresjon 

Gjennomsnitt 1,45 

Median 1 

0. Ingen symptomer på depresjon 44,64 % 

1. Noen symptomer på depresjon – intervensjon kan være til hjelp 17,86 % 

2. Noen symptomer på depresjon – intervensjon kan være til hjelp 16,07 % 

3. Mulig depresjon 8,93 % 

4. Mulig depresjon 3,57 % 

5. Mulig depresjon 3,57 % 

6. Mulig alvorlig depresjon 1,79 % 

7. Mulig alvorlig depresjon 3,57 % 
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PURS, Risiko for å få trykksår 

Gjennomsnitt 1,39 

Median 1 

0. Veldig lav risiko 37,50 % 

1. Lav risiko 21,43 % 

2. Lav risiko 16,07 % 

3. Moderat risiko 16,07 % 

4. Høy risiko 7,14 % 

5. Høy risiko 1,79 % 

  

ABS, Atferdssymptomer 

Gjennomsnitt 0,39 

Median 0 

0. Ingen aggressiv atferd 83,93 % 

1. Mild til moderat aggressiv atferd 5,36 % 

2. Mild til moderat aggressiv atferd 1,79 % 

3. Mild til moderat aggressiv atferd 5,36 % 

4. Mild til moderat aggressiv atferd 3,57 % 

  

SRD, "Self Rated" Depresjon  

Gjennomsnitt 0,75 

Median 0 

  

MAPLE 5, Metode for vurdering av omsorgsnivå  

Gjennomsnitt 3,7 

Median 4 

1. Lav 0 % 

2. Mild 1,79 % 

3. Moderat 42,86 % 

4. Høy  39,29 % 

5. Veldig høy  16,07 % 

  

Smerteskala 

Gjennomsnitt 1,09 

Median 1 

0. Ingen smerter 35,71 % 

1. Smerter sjeldnere enn daglig 32,14 % 

2. Lindring Smerter/Daglig 25 % 

3. Iblant alvorlige Smerter/Daglig 1,79 % 

4. Iblant uutholdelige Smerter/Daglig 5,36 % 
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CPS2, Kognitiv fungering (skala 1–8) 

Gjennomsnitt 2,96 

Median 3 

0. Inntakt 1 3,57 % 

1. Inntakt 2 21,43 % 

2. Borderline 1 12,50 % 

3. Borderline 2 28,57 % 

4. Moderat svekket 1 17,86 % 

5. Moderat svekket 2 7,14 % 

6. Alvorlig svekket 1 5,36 % 

7. Alvorlig svekket 2 3,57 % 

8. Veldig alvorlig svekket 0 % 

  

IADL (C), Instrumental Activities of Daily Living (Kapasitet) 

Gjennomsnitt 32,25 

Median 32 
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FORORD 
 
Nok en gang interessant å kunne sette seg inn i situasjonen i Ringerike kommune. Takk for 
oppdraget! 
 
Denne rapporten er et rent skrivebordsarbeid basert på tall fra Ringerike, Kostra-tall og div. 
andre kilder.  
 
Innenfor rammene for dette oppdraget har det ikke vært mulig å få til dialog med ansatte i 
Ringerike. Mangel på dialog kan bety at rapporten på noen områder slår inn åpne dører.  
 
 
 
Bærum, 24.05.16 
Rune Snildal
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SAMMENDRAG 
 
Kommuneplanens måltall innebærer vesentlig høyere vekst i innbyggertall enn det 
kommunen har hatt historisk. Høy veksttakt påvirker antall eldre i liten grad (innenfor denne 
rapportens tidshorisont på 15 år). Høy vekst fører derfor til en mindre dårlig utvikling i 
aldersbæreevnen enn en lavere vekst. 
 
Over 40 % av utgiftene innen pleie- og omsorg går til tjenester til brukere under 67 år. Selv 
om dekningsgraden har økt, har Ringerike fortsatt en dekningsgrad på plasser per 100 
innbygger over 80 år, som ligger godt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. Knappe 
14 % av innbyggerne 80 år eller eldre bor i omsorgsplass med heldøgns omsorg. 
 
Fra 2021-2030 viser befolkningsframskrivingen en vekst i antall innbyggere 80 år og eldre på 
50 %. Dette fører til en vekst i behov for plasser med heldøgns omsorg. Bare litt over 
halvparten av alle heldøgns plasser benyttes av eldre. Basert på en videreføring av 
alderssammensetningen hos dagens beboere, vil ikke behovet for plasser med heldøgns 
omsorg vokse med omkring 27 %. 
 
Siden Ringerike per i dag ligger relativt lavt i dekningsgrad, anbefales ikke en reduksjon. 
Rapporten peker imidlertid på en rekke forhold som kan påvirke behovet og muligheten for å 
etablere nye plasser med heldøgns omsorg. Det anbefales derfor at det om mulig, lages en 
oppdatert analyse før beslutning om bygging av nye plasser tas. 
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1 Leseveiledning 
 
Ringerike kommune har over tid hatt en relativt stabil befolkningsmengde. Med de store 
nasjonale samferdselsprosjektene, Ringeriksbanen og ny E-16 mot Oslo, kan 
befolkningsøkningen bli stor. Samfunnsdelen i ny kommuneplan opererer med en befolkning 
på 40 000 innbyggere innen 2030. I kap. 2 vises alternative befolkningsframskrivninger og 
konsekvenser for antall eldre og aldersbæreevnen i kommunen. 
 
Kap. 3 gir en statusgjennomgang for kommunens pleie- og omsorgstjenester, mens kap. 4 
viser en framskriving av behov for plaser med heldøgns plasser.  
 
Etablering av omsorgsboliger og institusjonsplasser tar tid, og kommunen er avhengig av 
gode analyser og inngangsverdier som beslutningsgrunnlag. I kap. 5 gjøres en analyse over 
behov for plasser med heldøgns omsorg. Dagens reelle dekningsgrad er lav og analysen 
bygger på en framskrivning av denne. En del av de faktorer som vil komme til på påvirke 
tjenestene beskrives også.     
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2 Befolkningsframskriving  

2.1 Alternativer for vekst 
 
SSB lager befolkningsframskrivinger med ulike alternativer.  
 
Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, 
innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy.  
 
MMMM er hovedalternativ til SSB. Nedenfor vises 3 alternativer, SSBs middelalternativ (rødt) 
og alternativer for lav (blå) og høy vekst (grønn).  
 
Nedenfor vises befolkningsprognosene til SSB for Ringerike. 
 
  
 

 
Det er relativt stort gap mellom de 3 alternativene. Det høye alternativet når allikevel ikke helt 
opp til kommunens måltall i kommuneplanen med 40.000 innbyggere i 2030.  
 
Det er neppe grunn til å tro at bedre kommunikasjon vil endre forventet levealder eller 
fruktbarhet. SSB har ikke publisert framskrivinger for ulik innenlands flytting. Da sitter vi igjen 
med framskriving med hhv. høy og lav innvandring. Om veksten skyldes innflytting eller 
innvandring har trolig mindre å si for alderssammensetningen på innflytterne og veldig lite å 
si for antall innbyggere over 80 år. 
 
Nedenfor er kommunens måltall illustrert sammen med alternativer for høy og lav 
innvandring. Illustrasjonen er basert på SSBs høye alternativ påplusset en jevn årlig vekst 
som gir 40.000 innbyggere i 2030. Dette er ikke en reell framskriving, men en illustrasjon. 

Figur 1Befolkningsframskriving - SSB 
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Kommuneplanens måltall på 40.000 innbyggere i 2030 tilsvarer en årlig vekst på omkring 2,2 
% fra 2019. Dette er veldig mye høyere enn den historiske veksten. Siden 2000 har 
innbyggertallet i gjennomsnitt vokst med 0,4 % årlig. Selv SSBs lave alternativ er noe høyere 
enn historisk vekst. 
 
Neste figur viser historisk vekst og framskrivingsalternativene.  
 
 

 
 

Figur 2 Befolkningsframskriving med kommuneplanens måltall 

Figur 3 Historisk vekst og framskriving 



  
 side 8 av 39 

 

Figuren viser at SSBs lave alternativ er en naturlig videreføring den historiske veksten, mens 
SSBs høye alternativ og i særlig grad kommuneplanens måltall innebærer et vesentlig 
taktskifte. 
 
Det er et ønske og forventinger om at ny E 16 og Ringeriksbanen skal gi en sterk 
befolkningsvekst. Det er usikkert om en bedret kommunikasjon mot Bærum og Oslo vil alene 
stimulere til et varig taktskifte i befolkningsveksten.  
 
Ullensaker kommune er den kommunen i landet med sterkest vekst de siste 15 årene. Dette 
har sammenheng med plassering av hovedflyplass på Gardermoen. 
 
 

 
 
Ullensaker har hatt en årlig befolkningsvekst på 3,4 % siden 2000. Som det fremgår, var 
åpning av Gardermoen et tydelig knekkpunkt i befolkningsutviklingen. Knekkpunktet kom 
omtrent ved ferdigstillelse, ikke ved beslutning om lokalisering. I perioden 1976-1996 var 
veksttakten omtrent slik den har vært i Ringerike de siste årene. 
 
Kommuneplanens ambisiøse vekstmål er ikke i nærheten av den veksttakten Ullensaker 
opplever. Det er heller ikke realistisk. For Ullensaker er hovedflyplassen en stor og 
ekspanderende arbeidsplass, i tillegg til å være den viktigste vekstfaktoren for øvrig 
næringsutvikling i kommunen. Direkte sysselsetting på flyplassen og sysselsetting gjennom 
ringvirkninger utgjør nær 23.000 arbeidsplasser. Omkring 4.500 av disse er bosatt i 
Ullensaker. Andelen arbeidstakere som bosetter seg i Ullensaker har vært økende.  
 
Ny E 16 og ny togtrase i Ringerike har ikke et potensiale for å utløse tilsvarende vekst som i 
Ullensaker kommune, siden ny vei og togtrase i seg selv ikke skaper arbeidsplasser utover 
anleggsperioden.   
 
Det er vanskelig å vurdere om kommuneplanens måltall er realistisk. En kortsiktig effekt er 
det all mulig grunn til å forvente. Uten vekst i arbeidsplasser i egen kommune, er det 
vanskelig å vurdere om økt vekst vil vedvare. Momenter som vil påvirke dette kan være: 
 

1. Bolig- og arbeidsmarkedet generelt 
2. Fortsatt sentralisering 
3. Arbeidsplassutvikling i Ringerike 

Figur 4 Befolkningsvekst i Ullensaker 

Beslutning om  

lokalisering 
Åpning 
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4. Forholdet mellom boligtyper og husstandstyper 
5. Boligbygging i gang/sykkelavstand til togstasjon 
6. Pendlerparkering 
7. Kvaliteter i byutvikling 
8. Rekkefølgekrav til utbygging 

 
De 6 siste punktene er det mulig og trolig ønskelig å utforme lokal politikk på, jfr. 
parallelloppdrag: fremtidig utvikling av Hønefoss sentrum. 
 
 

2.2 Aldersbæreevne 

 
Aldersbæreevnen er vesentlig for finansiering av pensjoner, velferdstilbud og helse og 
sosialtjenester. Aldersbæreevne viser forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen (20-66 
år) og den eldre delen av befolkningen (67 år og eldre). I tillegg til å skape problemer for 
(statens) finansiering, vil lav aldersbæreevne også ha følger for rekruttering. 
Aldersbæreevnen er bedre i vekstkommuner enn i kommuner med lav vekst, se figur under. 
 
 

 
 
Ringerike har lavere aldersbæreevne enn typiske vekstkommuner.  
 
Tallene for Ringerike viser kraftig vekst fra omkring 2023. Før den tid vil antall innbyggere 80 
år eller eldre være stabilt eller til og med gå litt ned. 

Figur 5 Aldersbæreevne i vekstkommuner 
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«Eldrebølgen» er ingen bølge, ettersom veksten i antall eldre etter 2023 vil være en varig 
vekst. Nedenfor er dette illustrert frem til 2040. SSB produserer ikke tall på kommunenivå for 
tiden etter 2040. Nasjonale tall viser imidlertid at antall eldre vil øke kontinuerlig frem til år 
2100.  
 
Veksten i antall eldre vil føre til at aldersbæreevnen synker. Befolkningsvekst vil motvirke 
dette. Det er i liten grad innflytting av eldre som representerer vekst. Fortsatt vekst vil derfor 
føre til en mindre negativ utvikling i aldersbæreevnen. Dette er illustrert i figuren under. 
 
 
 

 
 
Figuren har ikke med kommuneplanens måltall som alternativ siden det ikke er laget en 
aldersfordelt befolkningsframskriving for dette alternativet. Vi kan allikevel forutsette at 
aldersbæreevnen vil være bedre med vekst i tråd med kommuneplanens måltall, enn med 

Figur 7 Aldersbæreevne (antall i alderen 20-66 år per innbygger 67 år og eldre) 

Figur 6 Innbyggere over 80 år (historisk og SSB MMMH) 
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SSBs høye alternativ. Om veksten skjer ved innenlands flytting eller innvandring, vil utvikling 
i alderssammensetning være omtrent den samme. 
 
Vekst er gunstig i fht. aldersbæreevne. Vekst innebærer imidlertid også vekst i behovet for 
kommunale tjenester. Kommunaløkonomisk er det viktig å ha fokus på god 
kapasitetsutnyttelse på sosial infrastruktur (særlig barnehager og skoler). 
 
Tilgang til tilstrekkelig arbeidskraft er en nasjonal utfordring. For kommunesektoren peker 
behovene i pleie- og omsorgssektoren seg ut som den absolutt største utfordringen. I 
debattheftet ”Rikdommens dilemma” beskriver KS utfordringen slik:  
«Det største behovet for pleie og omsorg er blant dem over 80 år. I dag er de 216 000. Men 
med rekordgenerasjoner kommer det flere. I 2030 vil nesten 320 000 mennesker i landet 
være eldre enn 80 år, og i 2050 blir de over en halv million. Samtidig som behovene øker vil 
mange forlate arbeidsmarkedet, og det vil være færre til å ta forsørgelsesbyrden. I 1950 var 
bare åtte prosent av befolkningen over 67 år. De vil øke til 18 prosent i 2030 og til over 20 
prosent i 2050.»  
 
Det blir færre arbeidstakere per pensjonist, og dermed færre til å sikre samme velferdsnivå 
som i dag. Behovet for mer arbeidskraft vil gjøre seg gjeldende innenfor flere yrker og 
sektorer. Innen helse- og omsorgssektoren vil det trolig mangle både helsefagarbeidere og 
sykepleiere i betydelig omfang. Nasjonalt og lokalt vil det være en stor utfordring å sikre 
arbeidskraft nok til å opprettholde velferdsordningene i fremtiden. 
 
Kommunen må håndtere en stor økning i antall mennesker som har behov for pleie- og 
omsorgstjenester, samtidig som antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) blir færre. 
 
 

2.3 Antall eldre 

 
Utviklingen i aldersbæreevne er gunstigere ved høy vekst enn ved lavere vekst. Dette har 
selvsagt sammenheng med at veksten i liten grad består av innflytting av eldre. Tilsvarende 
betyr dette at utviklingen i antall eldre er relativt lik, uavhengig av veksttakt. 
 
 

 
 
Figuren viser at det ikke er forskjell på antall eldre, enten kommunen får høy elle lav 
innvandring. Tilsvarende kan vi forutsette at høy eller lav vekst som skyldes innenlands 
flytting, ikke vil påvirke antall eldre. 

Figur 8 Vekst i antall eldre 
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Over tid vil forventet levealder kunne endre antall i ulike aldersgrupper. Høy forventet 
levealder vil kunne i gi mer enn 300 flere innbyggere over 80 år enn et middelalternativ. 
 
 

 
 
I denne rapporten, er middelalternativet benyttet. Dette valget representerer en usikkerhet i 
framskrivingen av behov for heldøgns omsorg og usikkerheten blir større jo lengre fram i tid 
vi forsøker å se. Ulike forhold som påvirker innbyggernes behov for kommunale tjenester, vil 
bli belyst i kapitel 5.  
 
Det som er klart, er at dersom dagens bruk av og standard på helse- og omsorgstjenester 
videreføres på alle alderstrinn, innebærer middelalternativet for befolkningsframskrivingen at 
etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren i 2060 passerer det dobbelte 
av 2010-nivået. Framskrivninger i Perspektivmeldingen 2013 (Meld. St. 12 (2012-2013) viser 
at sektorens andel av samlet sysselsetting vil øke fra nær 11 prosent i 2010 til vel 17 prosent 
i 2060. Dette forutsetter at også ulønnet eldreomsorg fra familie øker i samme takt. 
 
I likhet med resten av kommune-Norge vil Ringerike kommune i årene fremover stå overfor 
store utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft til å løse oppgavene.  
 

Figur 9 Antall eldre basert på ulike alternativer for forventet levealder 
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3 Dagens pleie- og omsorgstjenester  

3.1 Fordeling ressurser 

 

Ringerike bruker 33 % av samlede utgifter innen pleie- og omsorgstjenesten på tjenester i 

institusjoner for eldre. Sammen med tjenester i bofellesskap for eldre med heldøgns omsorg 

utgjør heldøgns omsorg 40 % av sektorens utgifter. På de siste 5 årene har andelen utgifter i 

institusjon økt, mens utgifter i omsorgsbolig for eldre viser en nedgang.  

 

Nær 30 av 100 kroner innen pleie og omsorg brukes til tjenester i boliger for 

funksjonshemmede. 

 

Ambulerende hjemtjenester utgjør 21 % utgiftene innen pleie- og omsorg. Andelen har gått 

ned de siste 5 årene.  

 

Avlastningstjenester bruker 5 % av totalen. De siste 6 % fordeles på flere tjenester. 

 

 

 
 
 

3.2 Fordeling brukere 

 

Oversikter viser at det i Ringerike kommune er noe under 1500 brukere av pleie og 

omsorgstjenester. Mindre enn 5 av 100 innbyggere mottar en eller annen form for pleie- og 

omsorgstjeneste. 2 av 3 brukere mottar ambulerende hjemtjeneste, dvs. tjenester i eget hjem i 

form av praktisk bistand (hjemmehjelp), hjemmesykepleie eller psykiatrisk hjemmesykepleie. 

 
 

Figur 10 Ressursfordeling (regnskap 2015) 
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Kommunens kostnader per bruker varierer mye fra tjeneste til tjeneste. Dette er vist i figuren 
under. 
 
 

 
 
Figuren er basert på faktisk brukertall og årsregnskap 2015. For avlastning barn/ i 
avlastningsbolig, er kostnaden per plass langt høyere enn den kostnad per bruker som er 
illustrert her. 
 
Grønne søyler: Det er verdt å merke seg at brukere i omsorgsboliger i gjennomsnitt mottar 
vesentlig mer hjemmetjeneste enn brukere som bor i sin opprinnelige bolig. Slik skal det 
være. Omsorgsboligbrukerne skal i gjennomsnitt også ha behov for mindre tjenester enn 
institusjonsbeboere. Sammenlignet med tilsvarende data for 2010, har enhetskostnaden i 
omsorgsbolig for eldre steget betydelig. Dette kan tyde på at tildelingspraksis til 
omsorgsboliger er strammet inn noe (som anbefalt i 2011-rapporten) og at beboerne blir 
boende i omsorgsbolig også når behovet for tjenester blir høyt.  
 
2011-rapporten viste utgifter per bruker i psykiatribolig på under 100.000 per plass. Dette 
omfattet trolig også boliger uten heldøgns tjeneste. Regnskap 2015 viser en enhetskostnad 
på omkring 500.000 per plass. Dette er vesentlig over enhetskostnaden i bofellesskap for 
eldre, men fortsatt langt under enhetskostnaden i bofellesskap for mennesker med psykisk 

Figur 11 Antall tjenestemottakere 

Figur 12 Kostnader per bruker (regnskap 2015) 



  
 side 15 av 39 

 

utviklingshemming. Variasjonen i enhetskostnaden kan si noe om ulikt behov for tjenester, 
men sier trolig mest om ulikheter i strukturkostnader. 
 
 

3.3 Ressurskrevende brukere  

 
Det finnes flere mulige indikatorer på ressursbehov. Dette belyses ikke her.  
Siden rapporten fra 2011 viste at Ringerike hadde en unormalt høy andel brukere av 
hjemmetjenester med høy timeinnsats, vises utviklingen nedenfor. Dette er en IPLOS-
indikator som viser hvor stor andel av brukerne av hjemmetjenester som har behov for 
mange timer tjenester per uke. 

 

 

 
 
Andelen er nå mer normal. Tilsvarende er gjennomsnittlig timetall hjemmetjeneste per uke nå  
omtrent på nivå med landsgjennomsnittet. 
 

 

 
 
Andelen brukere registrert med omfattende bistandsbehov er fortsatt vesentlig høyere enn 
landsgjennomsnittet. 

Figur 13 Andel brukere av hjemmetjenester med høy timeinnsats 

Figur 14 Gjennomsnittlig timetall per uke hjemmetjenester 
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I figuren nedenfor viser søylene andel brukere fordelt på antall timer hjemtjenester de mottar 
per uke. Linjen viser hvor stor andel av den samlede timeproduksjonen som medgår til hver 
brukerandel.  
 
Figuren viser fordelingen for brukere av hjemmetjenester inkludert omsorgsboliger primært 
for eldre. Tjenester i boliger tilrettelagt for funksjonshemmede er ikke med. 

 
 

 
 
Figuren viser at 1,0 % av brukerne mottar mer enn 30 timer tjeneste per. uke. Andelen har 
sunket fra 2,5 % i 2011. Nedgangen kan skyldes trolig at antall institusjonsplasser i flg. 
Kostra har økt fra 158 i 2010 til 186 (2014).   
 
Den ene prosenten av brukerne som mottar mer enn 30 timer tjeneste per uke mottar 10 % 
av det samlede timetallet. Det er for gruppen i beregningen, benyttet et gjennomsnitt på 40 
t/uke. 40 timer per uke tilsvarer omkring kr 1,2 mill. per år. Dette gjelder 13 brukere og det er 
grunn til å tro at de fleste av disse bor i omsorgsbolig. Når brukere med omfattende 

Figur 16 Hjemtjenester - fordeling brukere og ressurser 

Figur 15 Brukere av hjemmetjenester fordelt etter bistandsbehov 
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tjenestebehov bor i omsorgsbolig, sparer kommunen 15-20 % i tidsbruk og utgifter til kjøring. 
I tillegg er et som hovedregel bra for bruker. På den annen side, vet vi at pårørendeomsorg i 
stor grad forsvinner ved flytting til plass med heldøgns omsorg. 
 
Nesten halvparten av brukerne mottar i gjennomsnitt mindre enn 1 time tjeneste per uke. 
Mange av disse mottar kun praktisk bistand. Disse får 7 % av alle timer som produseres. 
Dette er de brukerne som reduseres i antall dersom vilkårene for å motta praktisk bistand 
strammes inn. Innsparingspotensialet ved å redusere tjenestene til denne gruppen er svært 
begrenset. Det er sannsynlig at den forebyggende effekten av å bruke 7 % av timene på 
denne gruppen, er en god investering.    
 
Det er en relativt stor gruppe brukere som mottar 5-10 timer i uka. Dette er brukere som har 
daglig besøk av hjemmetjenesten. 
 
 

3.4 Unge/gamle 

 
Basert på brukertall og en forutsetning om lik enhetskostnad per bruker, kan ressursfordeling 
mellom unge og gamle brukere illustreres. Figuren nedenfor er altså bare en illustrasjon. 
Med forutsetningen om lik enhetskostnad, fordeles utgiftene ganske jevnt mellom «unge» og 
«gamle», 43 % av ressursen går til brukere under 67 år mens 57 % går til brukere som er 67 
år og eldre. 
 
Ressursene til brukere over 67 år er i all hovedsak knyttet til tjenester i institusjon (50 %) og 
ambulerende hjemtjenester i opprinnelig bolig (nær 30 %). Kun 10 % av ressursene brukes i 
omsorgsboliger for eldre.   
 
For brukere under 67 år går 54 % av ressursene til tjenester i boliger for funksjonshemmede. 
Den andre halvparten er fordelt på mange tjenester.  

 

 

 
 
Omkring 80 % av brukerne i bolig for funksjonshemmede er under 67 år. Dette betyr at 
dagens brukere kommer til å ha behov for omfattende tjenester lenge. 
 
 
 

Figur 17 Fordeling av ressursbruk 
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3.5 Institusjonsplasser og omsorgsboliger 

 
Selv om dekningsgraden har økt, har Ringerike fortsatt en dekningsgrad på plasser per 100 
innbygger over 80 år som ligger godt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. 

 

 

 
 
Kommunen har 358 plasser, fordelt på 195 plasser i institusjon og 185 plasser i 
omsorgsboliger. Dette gir en dekningsgrad på 24,0 % i prosent av befolkningen 80 år og 
eldre. I disse tallene er også kjøpte plasser, boliger til utviklingshemmede (PU-boliger) og 
psykiatriboliger inkludert. Av omsorgsboligene med heldøgns bemanning har halvparten 
beboere under 67 år. Nær hver fjerde institusjonsplass er avsatt til korttidsopphold.  
 
Kort botid nås gjennom en godt utbygd hjemmetjeneste som gjør at brukerne kan bli boende 
hjemme lenge og ved å ha alternative tilbud til brukere med et langvarig og omfattende pleie- 
og omsorgsbehov. I de 3 siste årene var gjennomsnittlig botid for de som flyttet ut/døde 
mellom 1,6 og 1,8 år. Dette er relativt lavt for langtidsplasser. Det er noe usikkerhet knyttet til 
tallet. Siden det er relativt små volumer, vil gjennomsnitt botid variere noe fra år til år.  
 
Ringerike har relativt lave dekningsgrader på plasser med heldøgnstjeneste som andel av 
innbyggere 80 år og over. Da skulle man tro at de plassene man har i stor grad ble benyttet 
av de eldste. Slik er det ikke. Dette har nok sammenheng med at kommunen i mindre grad 
styrer andelen yngre brukere som har behov for og bor i bolig med heldøgns omsorg (f.eks. 
personer med utviklingshemming). Variasjonen i dekningsgrad, vil derfor i stor grad handle 
om variasjon i andel eldre med heldøgns omsorgsplass. 56 % av plassene benyttes av 
beboere 80 år og eldre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18 Dekningsgrader plasser med heldøgnsbemanning 



  
 side 19 av 39 

 

 
 

 

 
 
Blant de kommunene som er brukt i denne sammenligningen, er Ringerike blant de med 
lavest andel innbyggere 80 år og over med heldøgnsbemannet plass. I forhold til 
landsgjennomsnittet, er det andelen av innbyggere 80 år og eldre på institusjon som er 
spesielt lav. I figuren er Hurum kommune tatt med for å vise at det er mulig å klare seg med 
enda lavere bruk av institusjonsplasser. Hurum har på den annen side satset kraftig på 
boliger med heldøgns bemanning. 
 
 

3.6 Ambulerende psykiatrisk hjemmetjeneste 

 
Som også vist i rapporten fra 2011, er det et særtrekk ved ambulerende psykiatrisk 
hjemtjeneste er at denne tjenesten nesten gis til brukere over 67 år. Aldersfordeling for 
brukere i ordinære hjemtjeneste og psykisk helse er vist nedenfor.  

 

 

 
 

Figur 19 Andel innbygger over 80 år med heldøgnsbemannet plass 

Figur 20 Aldersfordeling hjemmetjenester 
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Dette er en aldersprofil som det er vanskelig å forklare. Den funksjonssvikt som praktisk 
bistand og hjemmesykepleie skal avhjelpe, øker i omfang med stigende alder. Det er derfor 
naturlig med et høyt antall eldre brukere. Forekomsten av psykiske plager og symptomer kan 
dokumenteres på ulikt vis. Under vises bruk av antidepressiva og sovemidler/beroligende 
midler som en indikator på dårlig psykisk helse. 
 
 
 

 
  
Bruken av legemidler mot depresjon og beroligende midler, stiger med alder. Dette kan 
indikere at det fortsatt mangler sammenheng mellom forekomsten av psykiske plager og 
lidelser og den faktiske brukergruppen av tjenesten. 
 
Alvorlig kognitiv svikt, adferdsproblemer og depresjon øker sjansen for behov for innleggelse 
på sykehjem, spesielt dersom den eldre er aleneboende. Det er derfor grunn til å vurdere om 
ikke økt bruk av ambulerende psykiatrisk hjemmetjenester kan forebygge eller utsette 
sykehjemsinnleggelser.  
 
 

3.7 Lengde på korttidsopphold 

 
Oppholdstiden i korttidsplass fordeler seg slik: 
 

 
 

Figur 21 Brukere av medikamenter per 1000 innbyggere (landet) 

Figur 22 Oppholdstid - korttidsopphold 
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Dette er en normal fordeling. Det er positivt at det er registrert kun 3 brukere på korttidsplass 
med mer enn 90 dager botid. Det viser at korttidsplasser ikke blir brukt til langtidsopphold og 
at langtidsbrukere ikke blir liggende på korttidsplasser mer enn maksimalt 3 mnd.  
 
Bare 10 % av oppholdene varer mer enn 50 dager. Disse oppholdene belegger allikevel 
omkring 35 % av alle liggedøgn. Det er viktig å holde fast ved tydelig mål for hvert 
korttidsopphold og gjennomføre et program som bidrar til rask og forsvarlig hjemreise. 
 
Gjennomsnitt oppholdstid fordelt på ulike typer korttidsopphold er vist nedenfor. 
 
 

 
 
Oppholdstiden viser stabil eller nedadgående tendens. Unntaket fra dette er 
avlastningsopphold. Dette er den type opphold der oppholdstiden i stor grad er planlagt. Det 
er derfor viktig å vurdere årsaken til økningen i gjennomsnittlig oppholdstid i 2015. 
 
    

 

Figur 23 Gjennomsnitt oppholdstid i døgn fordelt på type korttidsopphold 
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4 Framskriving av tjenestebehov 

4.1 Hvem mottar tjenester i dag? 

 

 

 
 
Figuren viser at behovet for pleie- og omsorgstjenester øker med alder. Av befolkningen over 
80 år mottar nær 6 av 10 tjenester. Fem av 10 over 80 år mottar hjemmebaserte tjenester, 
mens knappe 10 % bor på institusjon (kort- eller langtidsopphold) eller i omsorgsbolig med 
heldøgnsbemanning. Av befolkningen over 90 år er det mindre enn 1 av 10 som ikke mottar 
tjenester.  
 
Andelen som bor på institusjon øker mest med økende alder, relativt sett. Det er omtrent 4 
ganger så mange av innbyggerne over 90 år som bor på institusjon som andelen innbyggere 
i aldergruppen 80-89 som bor på institusjon. Andelen som mottar hjemmebaserte tjenester 
nær dobles for aldersgruppen 90 år og over sammenlignet med 80-89 år. Andelene som bor i 
heldøgnsbemannet bolig stiger også med økende alder, men dette er små tall. 
 
 

4.2 Befolkningsutvikling 
 
Antall innbyggere over 80 år har steget jevnt frem til 2007. Deretter har veksten flatet ut og 
kommunen vil til og med ha en liten nedgang i antall 80-åringer. Antall innbyggere 90 år og 
eldre har hatt en vekst tom 2016, men vil nå falle noe. For innbyggere 90 år og eldre, vil 
dagens antall i følge framskrivingen ikke nås før i 2029. 
 
Fra 2022 vil antall innbyggere over 80 år stige bratt. Framskrivingen viser en vekst på 50 % 
fra 2021 til 2030. Dette er det som omtales som eldrebølgen. Som tidligere nevnt, er ikke 
dette en bølge i den forstand at veksten vil erstattes av en nedgang. Antall innbyggere over 
80 år vil fortsette å stige også etter 2040. Stigningstakten er usikker, ettersom SSB ikke lager 
framskrivninger på kommunenivå lenger enn til 2040. 
 

Figur 24 Andeler av befolkningen som mottar tjenester 
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4.3 Framskriving av behov for plasser med heldøgns pleie- og 
omsorg 

 
Dersom dagens dekningsgrader (eller riktigere bruksrater) benyttes på foreliggende 
befolkningsframskriving, vil behovet for institusjonsplasser utvikle seg slik: 
 
 

 
 
Framskrivingen bygger på dagens aldersfordeling på beboere på langtidsplass institusjon og 
heldøgnsbemannet omsorgsbolig for eldre. Framskrivningen viser en svak vekst i behov frem 
til 2021. Veksten frem til 2021 utgjør 10 plasser og skyldes primært vekst i antall innbyggere 
mellom 67 og 80 år.   
 
I perioden 2021-2026 vil veksttakten øke fra knapt 2 plasser per år til 5 plasser per år. Etter 
2026 vil veksten i framskrevet behov øke ytterligere og variere mellom 9 og 13 plasser per år 
frem til 2040, med et gjennomsnitt på 11 plasser per år.  
 
 

Figur 25 Antall innbyggere 80 og eldre 

Figur 26 Framskrevet behov for plasser med heldøgns bemanning 
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4.4 Demensforekomst 

4.4.1 Demens 

 
Demens er et syndrom kjennetegnet av: 

 Svikt i kognitive funksjoner som hukommelse, orienteringsevne, forståelse, abstrakt 
tenkning og vurderingsevne, 

 Sviktende emosjonell (følelsesmessig) kontroll, og 

 Sviktende funksjonsevne i forhold til dagliglivets aktiviteter. 
 
Symptomene varierer fra pasient til pasient. Hos rundt 80 % er hukommelsessvikt første 
symptom, mens demens hos andre kan starte med språkproblemer (afasi), 
personlighetsforandring eller orienteringsvansker. Det er vanskelig å stille diagnosen tidlig i 
forløpet. Mange forskjellige sykdommer kan føre til demens. De to vanligste er Alzheimers 
sykdom, der hjernecellene av hittil ukjente årsaker ødelegges, og vaskulær demens, som 
kan skyldes tilstopping eller forsnevring av hjernens blodårer.  
 
Det antas at 50–60 % av demenstilfellene skyldes Alzheimers sykdom og om lag 25 % 
vaskulær demens, mens de øvrige tilfellene forårsakes av en rekke forskjellige sykdommer. 
De fleste tilfeller av demens utvikler seg gradvis og fører etter hvert til en fullstendig 
hjelpeløshet. Gjennomsnittlig lever en Alzheimerpasient i 9–10 år etter at diagnosen er stilt 
(variasjon 2–20 år), mens pasienter med vaskulær demens oftest lever kortere. 
 
Anslag over andelen av befolkningen som har demens varierer betydelig som en følge av 
ulike diagnostiske kriterier. Det er en liten overvekt av menn med demens i de yngste 
aldersgruppene, og en betydelig overvekt av kvinner i de eldste. Av mannlige 
demenspasienter bor omtrent 80 % hjemme og 20 % i sykehjem, mens kvinnelige 
demenspasienter fordeler seg med omtrent 50 % på hvert sted. 
 
 

4.4.2 Framskrivning 

 
Basert på forskning, blant annet Rotterdam-studien, Eurodem, i 1995 og en norsk studie av 
Engedal og Haugen i 1993 er forekomst (prevalens) av demens beregnet i ulike 
aldersgrupper. Dette er de data for forekomst som oftest benyttes i statlige dokumenter. I en 
del sammenhenger benyttes også tall fra ”Global prevalence of dementia” publisert i Lancet 
2005. Disse viser gjennomgående lavere andeler: 

 
 Lancet 2005 Rotterdam-studien 

Aldersgruppe Andel Andel Aldersgruppe 

60-64        0,9    

65-69        1,5         0,9  65-69 

70-74        3,6         2,1  70-74 

75-79        6,0         6,1  75-79 

80-84      12,2       17,6  80-84 

85+      24,8       31,7  85-89 

       40,7  90+ 

 
Anvendt på befolkningsdata og prognoser for Ringerike kommune, gir Rotterdam-studien 
følgende framskrivning: 
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En ren framskrivning viser en vekst på ca. 220 personer med demens i Ringerike fra 2016 til 
2030. Det tilsvarer en vekst på 42 %.  
 
Peter F. Hjort og Hans Th. Waaler beskriver i en kronikk i Tidsskrift for Den norske 
legeforening nr 13/10 to hovedutfordringer knyttet til demens frem mot 2050: for det første en 
nødvendig utbygging av hjemmetjenester og sykehjem og for det andre at man må forsøke 
å forebygge eller utsette demens. I det siste ligger at forekomsten i fremtiden kan endres. 
Nye medisiner kan bidra til å redusere forekomst/tjenestebehov. På den annen side vil 
redusert dødelighet av hjerte- og karsykdom og kreft øke forekomsten av demens. Peter F. 
Hjort og Hans Th. Waaler peker særlig på at fysisk aktivitet er et svært viktig forebyggende 
tiltak. 
 

 

4.4.3 Omsorgstrapp 

 
Vi vet at en stor andel av beboerne på kommunens omsorgssentra har demens. Andelen er 
trolig omkring 70-80 %. Av dette kan vi avlede at omkring 25 % av alle som har demens i 
Ringerike, bor på institusjon. Mange av institusjonsplassene er ikke spesielt tilrettelagt for 
denne målgruppen. Kommunen har 26 plasser i bofellesskap for demente i sine 
omsorgsboliger. Vi har ikke data på hvor stor andel av øvrige hjemmeboende med 
diagnosen som mottar tjenester i hjemmet. Vi kan anslå at omkring 75 % av personer med 
demens i Ringerike bor hjemme. 

 

Figur 27 Framskrivning personer med demens 
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Figuren ovenfor viser Berger-skala – ”Omsorgstrapp” Denne viser utvikling av tjenestebehov 
ved Alzheimers sykdom i en 10 – 12 års periode. 
 
Kommunens tilbud bør være differensiert. En utredning fra Kompetansegruppen for demens i 
Akershus viser at ca. 60 % av de demente kan bo i eget hjem (med nødvendig bistand og 
omsorg), mens ca. 40 % har behov for spesielt tilrettelagte tilbud med fast bemanning.  
 

 De fleste er personer med nedsatt hukommelse og evne til å ta vare på seg selv. De bor i 
eget hjem og har hjelp av ektefelle, pårørende, og i varierende grad fra hjemmebaserte 
tjenester. De fleste med en lettere demenssykdom vil kunne bo hjemme og motta 
tjenester som hjemmeboende. Det kan være praktisk bistand, hjemmesykepleie, 
dagsenter eller avlastningsopphold i sykehjem. Ved behov for et kortere opphold i 
sykehjem kan de i en tidlig fase av demenssykdommen fungere i en ordinær somatisk 
avdeling sammen med andre som ikke har en demenssykdom. Det er ikke ønskelig å 
blande beboere med mer utpreget demenssykdom og beboere uten kognitiv svikt. 

 Personer som ikke kan bo hjemme, enten fordi de bor alene eller fordi de trenger 
omfattende innsats av hjemmebaserte tjenester, anslås å utgjøre ca. 10 %. 

 Urolige personer med demens uten store atferdsavvik, men med behov for døgnbasert 
omsorg og pleie utgjør ca. 20 %. 

 Heldøgns omsorgstrengende mennesker med demens med betydelig uro, og som 
trenger omfattende og kvalifisert oppfølging utgjør ca. 10 %.  

 
For Ringerike kan behovet beregnes slik: 
 

  
Beregnet 

behov 
Beregnet 

behov 
Beregnet 

behov 
Beregnet 

behov 
Faktisk 
tilbud 

Bosted Andel 2016 2020 2030 2016 

Eget hjem 60 %           313            324            446            393  

Tilrettelagte 
boformer 

40 %           209            216            297  130 

Totalt 100 % 509 531 712 509 

 
Tabellen viser at andelen personer med demens som har et heldøgnsbemannet botilbud er 
vesentlig lavere enn anbefalingen (25 % mot anbefalt 40 %).  Basert på dagens anslag for 
antall demente burde Ringerike kommune ha ytterligere 80 plasser med heldøgns omsorg. 
Når kommunen klarer seg uten disse plassene, er det en kreditt til hjemmetjenestene.  
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Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens anslår at nær 50 % av alle 
personer med demens 65 år og eldre, bor i heldøgnsbemannet bolig/institusjon. 
 
Under 20 % av kommunens institusjonsplasser er spesielt tilrettelagt for demente (skjermet) 
(siste tall i Kostra er fra 2011). Ingen korttidsplasser er spesielt egnet for målgruppen. I 
forhold til anbefalingene, er det behov for flere tilrettelagte plasser i institusjon og å etablere 
bofellesskap/bokollektiv spesielt tilrettelagt for aldersdemente.  
 
 

4.4.4 Ressursbruk knyttet til personer med demens 

 
Alderspsykiatrisk forskningssenter ga i 2015 ut rapporten «Ressursbruk og sykdomsforløp 
ved demens (REDIC).  
 
Kartleggingen viser at de totale kostnader til helse- og omsorgstjenester gjennom hele 
sykdomsforløpet for en person med demens utgjør 2,9 millioner kroner (3,37 årsverk). 
Opphold på sykehus utgjør 11 % av totalkostnadene, hjemmesykepleie 20 %, opphold på 
sykehjem 60 % og andre utgifter 9 %. Kommunen finansierer 76 % av de totale kostnadene, 
staten finansierer 12 %, og de resterende 12 % er egenbetaling fra pasientene. 
Med nærmere 80.000 personer med demens på landsbasis utgjør årlige utgifter 28 milliarder. 
 
Basert på data fra 2771 personer med demens fant man at gjennomsnittlig sykdomsvarighet 
er 8,1 år. Dette kan deles på 3 stadier: 

1) Fra symptomdebut til diagnosestilling (gjennomsnittlig varighet 3,0 år) 
2) Fra diagnosestilling til innleggelse på institusjon (gjennomsnittlig varighet 3,0 år) 
3) Opphold på institusjon (gjennomsnittlig varighet 2,1 år) 

Det er dramatisk forskjell i tjenestebehov mellom er 3 stadiene. Samlet ressursbruk til hele- 
og omsorgstjenester koster i gjennomsnitt knapt 0,5 mill i fase 1, 0,7 mill i fase 2 og 1,75 mill 
i fase 3. I fase 3 er 98 % av utgiftene knyttet til kommunal heldøgnstjeneste (i bolig eller 
institusjon). 
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Figur 28 Gjennomsnittlige kostnader per måned 

 

 
 
Figuren illustrerer tydelig at kommunen kan investere betydelige beløp for å utsette 
sykehjemsopphold (fase 3). Dette blir enda tydeligere når man ser på hvordan 
pårørendeomsorgen endres i løpet av sykdomsforløpet. 
 
 
 

 
 

Figur 29 Tid brukt av pårørende og venner til pleie og omsorg, timer per måned 

(spenn og gjennomsnitt) 
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Nitti prosent av personer med demens mottar hjelp fra pårørende. Når demensdiagnosen blir 
stilt ytes det i gjennomsnitt 60 til 85 timer hjelp i måneden. Mengden hjelp forblir konstant 
over et langt tidsrom, men rett før innleggelse på sykehjem yter pårørende rundt 160 timer 
hjelp i måneden. Dette står i kontrast til hjelpen som ytes fra det offentlige, der det kun er en 
liten økning i ressursbruk rett forut for sykehjemsinnleggelse. Etter innleggelse på sykehjem 
dekkes hjelpebehovet stort sett av institusjonen. Når hjelpebehovet øker, overtar m.a.o. det 
offentlig tilnærmet 100 % av omsorgen. Pårørendeomsorg går fra å være svært omfattende 
(tilsvarende nært 100 % stilling) til nærmest ingenting. 
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5 Fremtidig tjenestebehov 

5.1 Dagens dekningsgrad og bruksrate 

 
Som vist i kap. 3.5 har Ringerike fortsatt en dekningsgrad på plasser per innbyggere over 80 
år som ligger godt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. 
 
 

 
  
De relativt få plassene kommunen har, fordeles mellom brukere under og over 80 år omtrent 
i samme omfang som landsgjennomsnittet (Ringerike 56 % eldre, landet 59 % eldre). Dette 
innebærer at det er en relativt lav andel av innbyggerne over 80 år som bor på 
heldøgsbemannet plass. 
 
 

 
  
 
 

Figur 30 Dekningsgrader plasser med heldøgnsbemanning 

Figur 31 Andel innbygger over 80 år med heldøgnsbemannet plass 
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5.2 Påvirkningsfaktorer 

5.2.1 Sykdomsutvikling 

 
Den framtidige sammenhengen mellom økt levealder og behovene for helsetjenester er 
usikre. Det foreligger tre ulike hypoteser: 

a) At flere leveår betyr flere gode leveår, fordi perioden med alvorlig funksjonstap blir om 
lag like lang som for dagens eldre,  

b) At flere leveår også innebærer en generelt bedre helse, så perioden med store 
funksjonstap blir kortere enn i dag, og 

c) At perioden med store funksjonstap blir lengre. 
 
Forskningslitteraturen viser sprikende funn. Resultater fra studier i Sverige, England, USA og 
Norge kan likevel tyde på at eldre er friskere, mer funksjonsdyktige og har bedre 
hukommelse enn tidligere. En stor landsdekkende helseundersøkelse blant eldre i Sverige 
viste imidlertid det motsatte for en del helseutfall blant de eldste (77 år og eldre). 
 
Framskrivningen av antall personer med demens er trolig verstefallsprognoser. Eksponering 
av en del risikofaktorer kan og vil antakelig bli redusert gjennom forebygging. En 
undersøkelse fra England viste en nedgang i demensutbredelse fra 8,3 til 6,5 prosent i 
perioden fra ca.1990 til 2010. Tallene er korrigert for at levealderen var lavere i 1990. I tillegg 
har en dansk studie funnet klart bedret kognitivt funksjonsnivå blant personer i alderen 93-95 
år over en tiårsperiode. Selv om forebygging neppe kan forhindre en økt utbredelse av 
demens som konsekvens av høyere levealder, kan økningen antakelig bremses en god del. 

 

 

5.2.2 Pårørendeomsorg 

 
Omkring 40 % av kommunens voksne innbyggere er aleneboende. Dette er som i resten av 
landet.  
 
En lang tidsserie viser at andel aleneboende 67 år og eldre steg kraftig 60- og 70-tallet. 
Stigningen var mindre bratt på 90-tallet, mens andelen aleneboende flatet ut og har de siste 
årene vist en viss nedgang. Det finnes forskning som viser at forventet andel enslige eldre 
over 80 år vil synke. Dødelighet, redusert kjønnsgap i levealder, samlivsbrudd og nye samliv 
er forklaringsfaktorer for en slik utvikling. 
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Dette er viktig for kommunens pleie og omsorgstjenester. Studier viser at alvorlig kognitiv 
svikt, adferdsproblemer og depresjon øker sjansen for innleggelse på sykehjem, spesielt 
dersom den eldre er aleneboende.  
 
Omkring halvparten av mottakerne av hjemmetjenester er aleneboende.  Andelen som var 
aleneboende ved flytting til sykehjem kjenner vi ikke, men denne er langt over 50 %.  
 
Et forsiktig anslag basert på Levekårsundersøkelsen 2008 viser at det ble utført om lag 96 
000 årsverk i ulønnet omsorgsarbeid til syke, eldre og funksjonshemmede i og utenfor 
husholdningen, mens det ble utført om lag 120 000 årsverk i kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste. Pårørendeomsorg er mao. nesten like omfattende som den kommunale 
omsorgen. Ektefelle/samboer utfører en stor del av denne omsorgen.  
 
Det er dokumentert at rådgivning og støtte til pårørende er et effektivt tiltak for å redusere 
behovet for kommunale tjenester. Et kontrollert forsøk der par fikk 6 ganger rådgivning+ 
deltagelse i støttegrupper kunne dokumentere utsatt innleggelse i sykehjem gjennomsnittlig 
329 dager og redusert antall pårørende med depresjon. 
 
Tiltak for å redusere andelen aleneboende er bra for folkehelsen og bra for 
kommunaløkonomien. Her beveger vi oss kanskje utenfor politikkens område. 

 

 

5.2.3 Finansiering av offentlig velferd 

 
Både perspektivmeldingen fra 2013 og rapport nummer 2 fra produktivitetskommisjon (2016) 
slår fast at Norge står ved et vendepunkt, vi kan ikke fortsette som før. Scenarioer med 
videreføring av siste 10-års produktivitetstilvekst fører til lav sysselsettingsvekst og sterk 
vekst i helse og omsorg. Vi vil få store offentlige underskudd noe fram i tid. Høyere 
produktivitetsvekst i offentlig sektor er kritisk for bærekraft i offentlige finanser. 
 

Figur 32 Andel personer 67 år og eldre som er aleneboende 
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Selv med høy produktivitetsforbedring, vil statens finansieringsbehov øke så mye at det vil 
være svært vanskelig å bruke skatt på inntekt som (eneste) inntektskilde.   
 
Det er all mulig grunn til å anta at ordninger for bruk av egenbetaling vil endres. 
Betalingsordninger som er nøytrale uavhengig av om du bo på institusjon eller ikke, endret 
adgang til inntektsgradert betaling og endrede frikortordninger vil være en sannsynlig 
situasjon i 2030. Det vil være behov for å finansiere en større del av tjenestene gjennom 
brukerbetaling. I tillegg vil økt brukerbetaling kunne virke etterspørselsregulerende og 
stimulere privat marked.  
 
Strammere økonomi vil også være en driver for å nærme seg finske, svenske og danske 
erfaringer i omfanget av pleie- og omsorgstjenester. En fersk rapport fra VID/Agenda 
Kaupang viser at i Norge bodde en vesentlig høyere andel av innbyggere 80 år eller eldre i 
institusjon eller bolig med heldøgns omsorg.  

 
Tabell 1 Andel innbyggere over 80 år i institusjon eller bolig med heldøgns bemanning (2011/2012) 

Finland 14,4 

Danmark 13,3 

Sverige 15,6 

Norge 17,8 

  
Det er grunn til å tro at det vil være forsvarlig å komme ned på nivået til våre naboland. 
 
 

5.2.4 Satsing på hjemmetjenester 

 
«Alle» kommuner satser på hjemmebaserte tjenester. Det er allikevel stor sprik i hvordan 
tjenestetrappen ser ut i den enkelte kommune. «Alle» kommuner har innført 
hverdagsmestring og/eller hverdagsrehabilitering. «Alle» kommuner satser på 
velferdsteknologi og «alle» kommuner satser på dagtilbud. 
 
Alle disse satsinger fremstår som «gode intensjoner». I noen grad fremstår de også som 
(økte) bevilgninger. Det er selvsagt litt paradoksalt, hensikten med satsingene er jo å 
redusere ressursbruken. Fredericia, som er en av inspirasjonskildene for 
hverdagsrehabilitering, reduserte utgiftene med 14 %. I Ringerike har hjemmebaserte 
tjenesters andel av samlede utgifter til pleie og omsorgstjenester gått ned. Dette har nok 
først og fremst sammenheng med at kommunen har økt antall plasser med heldøgns 
omsorg. 

Figur 33 Skatt i prosent av husholdningsinntekt ved høy og lav arbeidsproduktivitet (AP) 
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En rapport fra Ny Analyse as viser at en fremskrevet «institusjonsgrad» på 24 % med 
dagens organisering kan reduseres til 14 % med høy effekt av velferdsteknologi, dvs. en 
reduksjon på nær 60 %. Dette har sammenheng med hvordan teknologi kan redefinere 
behovet for heldøgnsbemannet omsorg. Brukers behov er at helsepersonell skal kunne stille 
på kort varsel dersom det skjer noe med brukerne. Forutsetningen for dette handler om 
kommunikasjon, hvordan registrer personell at det skjer noe med brukeren, og hvor lang 
avstand (i tid) er det til brukeren. Velferdsteknologi kan skyve grensen for hvor lenge 
brukeren (og pårørende) opplever det som trygt å bo hjemme. Redusert i behov for heldøgns 
omsorg, fører ikke til at behovet for tjenester blir borte. I et slikt scenario, må en stor del av 
de sparte utgiftene til heldøgns omsorg derfor kanaliseres til hjemmetjenester.   
 
Vi ser også at den samme type velferdsteknologi kan føre til at det er mulig å redusere 
bemanningen på natt i sykehjem. Teknologi fremfor tilsynsrunder fører til at nattevakten kan 
bruke tid hos de beboerne som har behov for hjelp og uønskede hendelser som i dag skjer 
mellom tilsynsrundene, kan oppdages og håndteres raskere. Selv med mindre 
personalressurs blir kvaliteten bedre. 
 
Dagsenteropphold to ganger per uke eller mer til personer med demens kan redusere 
pårørendes stress og øke deres kapasitet til å gi omsorg. Dagsenteropphold kan forebygge 
at pårørende blir utslitt. Som vist i kap. 4.4.4 er det svært viktig å opprettholde 
pårørendeomsorg i hjemmet lengst mulig og det kan investeres mye i dette, dersom det 
utsetter bruk av heldøgnsbemannet tjeneste. 
 
Økt satsing på hjemmebasert omsorg kan føre til redusert behov for plasser med heldøgns 
omsorg, men de færreste kommuner har forsøkt å tallfeste dette. 
 

 

5.3 Heldøgns omsorg til personer med demens 

 
Når omkring 80 % av alle som bor i heldøgnsbemannet plass har demens, betyr dette at 
antall personer med demens, er en svært viktig driver for behovet for heldøgns plasser.  
Stortinget legger følgende prinsipper til grunn for morgendagens løsninger:   

 Små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger 

 Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats 
knyttes til den enkeltes behov 

 Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle bygg 
med helse- og omsorgsformål. 

 Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle nødvendige 
bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom) innenfor privatarealet, 
tilrettelagt både for beboer og pårørende 

 En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i 
tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning. 

 
Overført til Ringerike betyr dette at flere av omsorgsboligene med heldøgnsbemanning bør 
øremerkes demente, dvs. defineres som bofellesskap for demente. Dette må ikke 
nødvendigvis gjelde hele omsorgsboliganlegg, men definerte bofellesskap på 8-10 plasser. 
Det er bedre å øremerke avdelinger for demente, selv om de ikke er optimalt fysisk utformet, 
enn at beboere med demens bor sammen med beboere med andre hjelpebehov. Dette er for 
øvrig noe kommunen er forpliktet til, bl.a. gjennom pasient og brukerrettighetsloven som gir 
rett til tilpassede tjenester. 
 
For å begrense behovet for heldøgns plasser er det viktig å fortsette satsingen på tilpassede 
tjenester for hjemmeboende: bruk av omsorgslønn, dagplasser, rullerende 
avlastningsopphold. Tiltakene må være tilpasset personer med demens. Dette er relativt 
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rimelige tjenester som kan bidra til å utsette behovet for langtidsplass på institusjon eller 
plass i omsorgsbolig med heldøgnsbemanning.  
 
 

5.4 Anbefalt plantall 

 
Det er ingen tvil om at et måltall om 25 % dekningsgrad er utdatert. I St meld nr 50 (1996- 
1997) om Handlingsplan for eldreomsorgen, ble det for planperioden 1998-2001 «lagt til 
grunn et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig svarende til ca. 25 
pst av befolkningen 80 år og eldre». Med sine 24 % er Ringerike i nærheten av dette 
«måltallet», men et sier jo lite om tilbudet til innbyggere 80 år og eldre. Reell bruk viser at 
13,4 % av kommunens innbyggere 80 år og eldre bor i en heldøgnsbemannet institusjon eller 
bolig. Siste 6 år har dette i gjennomsnitt vært 13,0 %. 

 

 

 
 
Det er i kap. 5.2 lagt vekt på påvirkningsfaktorer som kan bidra til å dra behovet for heldøgns 
omsorg nedover. Samtidig viser kap. 4.1 at Ringerike ligger lavt i bruk av heldøgns omsorg. 
 
Som vist i kap. 4.3 vil en framskriving av dagens bruk av langtids heldøgnsplasser, føre til 
marginale endringer i behov for plasser frem mot 2021. I perioden 2021-2026 vil veksttakten 
øke fra knapt 2 plasser per år til 5 plasser per år. Etter 2026 vil veksten i framskrevet behov 
øke ytterligere og variere mellom 9 og 13 plasser per år frem til 2040, med et gjennomsnitt 
på 11 plasser per år. 
 
I figuren under er også en vekst i antall korttidsplasser illustrert. Det er lagt til grunn at for 
hver 3. langtidsplass/omsorgsbolig vil det være behov for 1 korttidsplass. Dette en 
sannsynlig utvikling. Mange plasser med kort liggetid er en nøkkel for å opprettholde en 
bærekraftig pleie- og omsorgstjeneste.  

 

 

Figur 34 Dekningsgrader 
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Ettersom dekningsgraden i 2015 er noe høyere enn gjennomsnittet for de siste 6 årene, er 
det rimelig å forutsette at kommunen det beregnede merbehovet fram til 2020 på 14 plasser, 
kan dekkes innenfor dagens kapasitet.  
 
Dekningsgrad i forhold til befolkningen over 80 er et upresist mål. Nær halvparten av 
plassene med heldøgns omsorg, disponeres av yngre. Dekningsgraden vil mao. være 
avhengig av behovsutviklingen blant yngre og forbruksratene blant eldre. I denne rapporten 
er kun behovet blant eldre vurdert. Anbefalt vekst i plasser med heldøgns omsorg er basert 
på en framskriving av dagens bruk av plasser.  
 
Kommunen har planlagt en utbygging av på Norderhovhjemmet/Heradsbygda som kan gi 35-
40 omsorgsboliger. Utfordringen er at kommunen bør ha omkring 14 nye plasser i 2020, 
mens et beregnet behov for 35-40 plasser ikke nås før i 2024. Trinnvis utbygging vil trolig 
være dyrt, mens full drift før behovet er til stede også vil være kostnadsdrivende, trolig også 
etter 2024, fordi «feil» brukere får plass. Høyere dekningsgrad gir i praksis lavere terskel for 
tildeling. Dette gir unødig høye kostnader. I tillegg risikerer man at botiden stiger. Det skaper 
problemer når dekningsgraden kommer ned til «riktig» nivå igjen. Kjøp av plasser før 
ferdigstillelse kombinert med å la en avdeling stå tom (forutsatt at det ikke gir problemer med 
Husbank-tilskudd), kan være en løsning.  
 
Som om dette ikke er nok, så er et anlegg med heldøgnsbemanning (institusjon eller 
omsorgsboliger) for 35-40 beboere, for lite til å gi optimal drift, se kap. 5.7. 

 

 

5.5 Usikkerhet 

 
Kap. 5.2 viser at denne sektoren vil påvirkes av flere faktorer i årene som kommer. Et 
anbefalt plantall som bygger på dagens reelle dekningsgrad, har derfor begrenset levetid. 
Det er grunn til å gjøre denne øvelsen jevnlig. Dersom beslutning om bygging av nye 
omsorgsplasser kan avvente til 2020, vil dette være et naturlig tidspunkt å foreta en ny 
gjennomgang. 
 
I tillegg til beregninger basert på statistikk, bør en slik rapport også bygge på intervjuer med 
ansatte ved tildelingskontoret og i tjenesten. Medvirkning fra dagens og morgensdagens 
potensielle brukere, kan også gi verdifull informasjon som kan brukes ved planlegging av 
fremtidens omsorgstjenester. 
 

Figur 35 Vekst i plasser med heldøgns omsorg, dagens forbruk framskrevet 
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5.6 Kontinuitet  

 
En stor utfordring i satsing på hjemmetjenester er å sikre kontinuitet i en turnustjeneste. For 
bruker er få hjelpere, en viktig kvalitet.  
 
En kartlegging av hjelp, tidsbruk og antall hjelpere for 460 hjemmeboende personer med 
antatt demenssykdom og med vedtak om hjemmebaserte tjenester ble gjennomført i 2006. 
54 % hadde en demensdiagnose stilt av lege. Personene mottok hjelp fra gjennomsnittlig åtte 
hjelpere i løpet av en uke, og fikk hjelp gjennomsnittlig 5,3 timer per uke. Hjelp til medisiner, 
tilberedning av mat, personlig hygiene og rengjøring ble gitt hyppigst. Undersøkelsen viser at 
det er vanskelig for offentlige tjenesteytere å ivareta kontinuitet og yte tilstrekkelig og 
individuelt tilpasset hjelp. 

 

 

5.7 Fremtidig struktur 
 
Utbyggingsmønstre omtalt i kap. 2.1vil også ha betydning for fremtidens eldreomsorg. 
Sentrumsnære boliger vil trolig være attraktive for godt voksne. Det vil være lettere å møte 
alderdommen i sentrumsnære leiligheter enn i enebolig i utkanten av kommunen. I tillegg til 
at boformen gjør det lettere å klare seg selv eller med litt tjenester lenger, vil kommunale 
tjenester kunne ytes mer effektivt når det er kort fysisk avstand mellom brukerne. 
Organisering av baser og bruk av velferdsteknologi kan bidra til å redusere behovet for 
tilsynsbesøk og kjøretid.   
 
Kommunen har planlagt utbygging på Norderhovhjemmet/Heradsbygda. Her er det planlagt 
utbygging av: 

 Omsorgsboliger. Optimal utnyttelse av tomten kan gi plass til 35-40 boenheter 

 Eldresenter 

 Legekontor 

 Lokaler for hjemmetjenesten 
 
Neste mulige utbygging av heldøgns plasser vil trolig realiseres på tomt ved sykehuset. 
Sanering av Hønefoss sykehjem og bruk av denne tomten til andre formål er drøftet. Nytt 
bygg må erstatte de 56 plassene ved Hønefoss sykehjem og i tillegg dekke behovet for økt 
kapasitet. 
 
Hvis vi ser bort fra korttidsplassene, er en svært stor andel av beboerne på plass med 
heldøgns omsorg personer med demens. Omsorgsboliger tilrettelagt for personer med 
demens kan bidra til at bare personer med særlig behov for skjerming eller spesielt 
omfattende tjenestebehov, flyttes fra bolig til sykehjem. Målgruppe for bokollektivene vil være 
personer med så stor grad av hukommelsessvikt, at personen ikke klarer seg i eget hjem 
med hjelp, men har bevart en del av dagliglivets ferdigheter. Utforming av boenheter og 
fellesareal tilrettelagt for personer med demens, vil i praksis være relativt likt i institusjon og i 
bofellesskap.  
 
Både Oslo og Bærum kommuner er i ferd med å utvikle demenslandsbykonsepter etter 
inspirasjon fra De Hogeweyk i Nederland. I De Hogeweyk bor rundt 150 personer med 
demens i 23 bokollektiv som er organisert i en kvartalsstruktur med 1 inngang. Innenfor 
kvartalet beveger alle seg fritt. Her har de både en kafé, en restaurant, butikk og 
underholdningstilbud. Konseptet skal gi beboerne mulighet til å leve sitt liv (mest mulig) som 
tidligere til tross for langt fremskreden demens. Forutsetningen for å kunne etablere et 
spekter av tilbud innenfor et slikt kvartal er en kombinasjon av mange beboere og frivillig 
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innsats. Bærum kommune planlegger ut fra at demenslandsbykonseptet skal gi 20 % lavere 
kostnader per plass enn en ordinær sykehjemsplass.  
 
Også kommunaløkonomi trekker i retning av å etablere mange plasser for heldøgns omsorg 
samme sted. Med dagens sykesignalanlegg, er gjerne 1 nattevakt på 24 (gjennomsnitts-) 
beboere vanlig. Det betyr at det må være minimum 48 plasser for å ha grunnlag for 2 
nattevakter på jobb. Det vil være lettere å tilpasse ressursene på natt, dersom det er flere 
enn 2 nattevakter. Samtidig ser vi også at sykesignalanlegg som er kjøpt inn til nye 
sykehjem, allerede har blitt «gammeldagse» innen sykehjemmet åpner. Det skjer en rivende 
utvikling som gir rom for å vurdere nødvendig kapasitet på natt. Det vil være lettere å justere 
kapasitet, jo større institusjonen er. 
 
Demenslandsbykonsept og nattvakts-løsninger, taler isolert for at kommunen bør etablere et 
anlegg på mer enn 100 heldøgns omsorgsplasser for demente.  
 
Ringerike oppgir å ha 35 nattevakter. 2 av disse er ambulerende, resten er fast stasjonert. 
Med en kostnad på omkring 1,6 mill. per nattevakt, er kommunens utgifter til nattevakter 
omkring 56 mill. Dette tilsvarer nær 13 % av de samlede utgifter til pleie- og 
omsorgstjenester.  
 
I 2011-rapporten, ble lokalisering av nattevaktene illustrert på kart. Når kommunen skal 
endre antall eller sammensetning av plasser med heldøgns omsorg, bør det være en 
målsetting å redusere antall adresser med nattevakt. Ved fremtidig bygging av nye plasser 
med døgnbaserte tjenester og ved ombygging er det ønskelig med større enheter som gir 
mulighet for robust drift og et større fagmiljø. Andre tilbud i omsorgskjeden som 
omsorgsboliger og bofellesskap kan med fordel legges i nærheten av sykehjemmene. Da 
kan fagmiljøene dra nytte av hverandres kunnskap og beboerne i 
omsorgsboligene/bofellesskapene kan gjøre seg nytte av sosiale og kulturelle aktivitetstilbud 
i sykehjemmet. Denne strategien kan også bidra til å gjøre pleie- og omsorgstjenesten til en 
attraktiv arbeidsplass, og bidra til å lette rekruttering og beholde fagpersoner. 
 
Bruk av teknologi kan redusere behovet for nattevakt i bygget, forutsatt at beboer (og 
pårørende) opplever at personell kan stille på kort varsel dersom det skjer noe med 
brukerne. Den reelle responstiden i dag, kan være flere timer mellom hvert tilsyn (fysisk til 
stede). Da kan kanskje f.eks. 30 min responstid fra «realtime» elektronisk varsel oppleves 
som akseptabelt. 
 
Hensynene omtalt foran taler for å lokalisere mange plasser med heldøgns omsorg sammen, 
enten i samme bygg eller i nærhet til hverandre. Det finnes selvsagt også andre hensyn. I 
Ringerike vil det være viktig for en del å kunne bo i sitt nærmiljø. Kommunen må derfor 
avveie økonomi og andre hensyn når lokalisering i Tyristrand/Nakkerud, Sokna, Nes, 
Hallingby og Hønefoss skal vurderes. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3102-3  Arkiv: F74  

 

Sak: 21/16 

 

Lokal veileder mot vold i nære relasjoner  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til lokal «Veileder – Vold i nære relasjoner» vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3102-2  Arkiv: F74  

 

Sak: 4/16 

 

Lokal veileder mot vold i nære relasjoner  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til lokal «Veileder – Vold i nære relasjoner» vedtas. 

 

Til handlingsplan tiltak 1.3 så ønsker ungdomsrådet at dette prioriteres. Forslaget er at skoler 

får undervisningsopplegg/samtaler i helsesirkel i 5. trinn, og at temaet gjentas i 8. trinn. Her 

ønskes mer dybde og fagpersoner på temaet «Vold i nære relasjoner». 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Ungdomsrådet 07.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Tilleggsforslag fra ungdomsrådet:  

 

«Til handlingsplan tiltak 1.3 så ønsker ungdomsrådet at dette prioriteres. Forslaget er at 

skoler får undervisningsopplegg/samtaler i helsesirkel i 5. trinn, og at temaet gjentas i 8. 

trinn. Her ønskes mer dybde og fagpersoner på temaet «Vold i nære relasjoner»». 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag og ungdomsrådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som 

ungdomsrådets innstilling til hovedstyrene HOV og HOK. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3102-4  Arkiv: F74  

 

Sak: 16/16 

 

Lokal veileder mot vold i nære relasjoner  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til lokal «Veileder – Vold i nære relasjoner» vedtas. 

 

Ungdomsrådets vedtak legges ved saken og følger saken videre. Administrasjonen finner et 

sted hvor det kan ligge i veilederen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ungdomsrådets innstilling: 

Forslag til lokal «Veileder – Vold i nære relasjoner» vedtas. 

  

Til handlingsplan tiltak 1.3 så ønsker ungdomsrådet at dette prioriteres. Forslaget er at skoler får 

undervisningsopplegg/samtaler i helsesirkel i 5. trinn, og at temaet gjentas i 8. trinn. Her ønskes 

mer dybde og fagpersoner på temaet «Vold i nære relasjoner». 

 

Forslag fra Kenneth S. Bekkemoen (SV): 

«Ungdomsrådets vedtak legges ved saken og følger saken videre. Administrasjonen finner et 

sted hvor det kan ligge i veilederen.» 

 

Avstemming: 

Forslagene fra rådmannen og Bekkemoen ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) 

innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Arkivsaksnr.: 16/3102-1   Arkiv: F74  

 

Veileder - Vold i nære relasjoner  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Forslag til lokal «Veileder – Vold i nære relasjoner» vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Initiativet til den lokale veilederen Vold i nære relasjoner kommer fra Politiråd i 2015, der 

det ble vedtatt å utarbeide en lokal handlingsplan/veileder.  

Bakgrunnen er at politiet ser en økning i antall saker på dette feltet.  Riksadvokaten og ulike 

statsråder varslet større fokus på vold mot barn i 2015. Politiet vil derfor intensivere arbeidet 

med familievoldssaker i tiden framover.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Målet med veilederen er å øke kunnskapen og samhandlingen mellom de ulike 

tjenesteyterne i kommunen og det øvrige hjelpeapparatet for å bli bedre på forebygging av, 

og ikke minst på samhandling ovenfor de som opplever Vold i nære relasjoner.  

Veilederen har sitt hovedfokus på vold der barn er en del av bildet, -  enten som direkte 

voldsutsatt eller som vitne til vold.  

 

Alle barn skal oppleve gode og trygge oppvekstsvilkår. De skal kunne føle seg trygge i sitt 

nærmiljø, i barnehagen og på skolen. Ringerike kommune har nulltoleranse mot vold, og 

dette innebærer at alle ansatte skal så langt det står i deres makt, gjøre sitt for å forhindre at 

barn og unge utsettes for vold. 



 

Offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at innbyggerne ivaretas og kan leve i et 

samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. Mistanke om vold og overgrep mot barn 

og unge oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og familier.  

 

Barnevernet og politiet har en spesiell rolle i forhold til slike saker. Når det oppstår mistanke 

om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, skal 

barnevernstjenesten kobles inn og styre den videre håndtering. Barnevernet bringer saken 

videre til politiet for eventuell etterforskning. Det er viktig med klar og tydelig saksgang i 

slike saker, - helt fra oppdagelsesfasen og til saken ligger hos politi og barnevern. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra ulike enheter i kommunen. Den har jobbet 

frem en veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i 

nære relasjoner og et forslag til handlingsplan på feltet. 

 

Den er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende 

tilbud, roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over 

samhandlingsarenaer. Det er viktig å synliggjøre hvilket ansvar som ilegges den enkelte 

instans og at rutiner er klare og tydelige for alle. Med bakgrunn i regjeringens 

handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og kartlegging av Ringerike kommunes 

utfordringer, er det videre utarbeidet en konkret handlingsplan mot vold i nære relasjoner for 

Ringerike kommune. Handlingsplanen skal forplikte alle kommunalområdene og politikerne 

til å satse og bidra på dette området. Det vil være naturlig å se veilederen og 

handlingsplanen i sammenheng, da noen av tiltakene i handlingsplanen vil ha bakgrunn i det 

som står beskrevet i veilederen. 

 

Uavhengig av hvor man jobber, skal det finnes rutiner på hvordan man handler, om det er 

mistanke om at noen utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. 

 

Det overordnede målet er å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for 

hvordan vi håndterer disse sakene. Offentlig ansatte er forpliktet til å gjøre det de kan for å 

forhindre at noen utsettes for vold eller trusler om vold. Ansatte har også et ansvar for 

hverandre som kollegaer ved å sikre ivaretagelse og sikkerhet i tjenesten. 

 

-- alle som lever med vold eller trusler om vold har rett til å få hjelp 

-- informasjon og oversikt over hjelpetilbudene skal være lett tilgjengelig for alle 

-- den utsatte har rett til et helhetlig og samordnet hjelpetilbud 

-- tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal forbygges 

-- fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid 

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan, boligsosial handlingsplan og planer innen psykisk 

helsearbeid vil være tilgrensede kommunale planer/ arbeidsområder. Eksempelvis vil en 

restriktiv ruspolitikk og et styrket tilbud til rusavhengige være viktig forebyggende arbeid 

for bekjempelse av vold og kriminalitet. Videre er tilpassede boliger en sentral faktor for at 

voldsutsatte skal kunne bryte ut av voldelige forhold og starte et nytt liv. 

 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen er positiv til at både politiet og kommunale tjenester har et felles fokus på å 

forebygge og håndtere Vold i nære relasjoner. Veilederen vil være nyttige hjelpemiddel for 

ansatte i ulike deler av kommunen til dette formålet. Rådmannen tilrår at veilederen vedtas. 

 

Vedlegg 

Veileder mot vold i nære relasjoner. Ringerike kommune, 2016. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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1. Bakgrunn og mandat 

1.1 Bakgrunn 
Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. Ofte 
er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever mange 
voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig belastning for 
voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. 

Manglende bevissthet og kunnskap om vold i nære relasjoner, liten oversikt over behandlingstilbud og 
tjenestene, og mangelfullt samarbeid, kan være et vesentlig hinder for å gi et godt tilbud til den som 
rammes av volden. 

All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan 
leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. 

” Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å 
bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen. Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner, ”(Vendepunkt 2007). 

”Alle har rett til et liv i trygghet og sikkerhet. Den som utsettes for vold og trusler, har krav på bistand 
og beskyttelse. Tilbudet skal være av god kvalitet, individuelt tilpasset og tilgjengelig for alle som har 
behov for det. Den voldsutsatte, samt barn som opplever vold mot nærstående, skal få samfunnets 
støtte til å leve et normalt liv i frihet, men med utgangspunkt i egne ressurser og behov, ”(Vendepunkt, 
2007). 

Vold er en kriminell handling og skal behandles deretter. Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares 
som et kulturfenomen eller annet som kan bidra til noen form for legalisering. 

I bestillingen legges det vekt på en helhetlig tverrfaglig forståelse vedr. utarbeidelse av 
handlingsplanen, rutiner og innføringen av disse. 

• Utarbeide rutiner for kartlegging, utredning og avklaring av tiltak. Rutinene avspeiler 
hensiktsmessig samhandling og ansvarsavklaring, og skal være godt kjent og godkjent av alle 
aktuelle aktører i kommunen. 

• Implementere rutinene i alle ledd/enheter i kommunen. 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende: 

Mona Dalen, leder barneverntjenesten, Belinda Gjærlow, leder forebyggende barn og unge, Miriam 
Rasch, leder Krisesenteret, Karianne Berg, SLT koordinator 

Hvis planen og innsatsen mot vold i nære relasjoner skal lykkes, må den politiske og administrative 
ledelse ønske at målene skal nås, og alle må være med å prioritere dette arbeidet.  

Handlingsplanen og forebygging av vold er en god investering for en tryggere fremtid, en bedre 
kommune å bo og vokse opp i, som over tid gir mindre behov for hjelpetjenester, sosialhjelp, 
barnevernstiltak og helsehjelp. 

Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling må vektlegges i framtiden for å få nødvendige og 
helhetlige tilbud til voldsutsatte. Målet er at de fleste tiltak ikke skal utløse ekstra kostnader, men 
gjennomføres innenfor eksisterende rammer. 

1.2 Veileder – Handlingsplan, hvorfor og for hvem 
Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra ulike enheter i kommunen. Den har jobbet frem en 
veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i nære relasjoner.  

Den er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende tilbud, 
roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over 
samhandlingsarenaer. Det er viktig å synliggjøre hvilket ansvar som ilegges den enkelte instans og at 
rutiner er klare og tydelige for alle. Med bakgrunn i regjeringens handlingsplaner mot vold i nære 
relasjoner og kartlegging av Ringerike kommunes utfordringer, er det videre utarbeidet en konkret 
handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Ringerike kommune. Handlingsplanen skal forplikte alle 
kommunalområdene og politikerne til å satse og bidra på dette området. Det vil være naturlig å se 
veilederen og handlingsplanen i sammenheng, da noen av tiltakene i handlingsplanen vil ha bakgrunn 
i det som står beskrevet i veilederen. 
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Uavhengig av hvor man jobber, skal det finnes rutiner på hvordan man handler, om det er mistanke 
om at noen utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. 

Det overordnede målet er å få til et godt samarbeid i voldssaker og skape gode rutiner for hvordan vi 
håndterer disse sakene. Som offentlig ansatt er man forpliktet til å gjøre det som står i sin makt for å 
forhindre at noen utsettes for vold eller trusler om vold. Vi har også et ansvar for hverandre som 
kollegaer ved å sikre ivaretagelse og sikkerhet i tjenesten. 

-- alle som lever med vold eller trusler om vold har rett til å få hjelp 

-- informasjon og oversikt over hjelpetilbudene skal være lett tilgjengelig for alle 

-- den utsatte har rett til et helhetlig og samordnet hjelpetilbud 

-- tvangsekteskap og kjønnslemlestelse skal forbygges 

-- fokus på kunnskap og holdningsskapende arbeid 

1.3 Avgrensninger 
Holdningsskapende og forebyggende arbeid 

En viktig og avgjørende del av voldsbekjempelse dreier seg om å drive forebyggende arbeid. Dette 
dreier seg om å endre holdninger og å legge et grunnlag for at vold eller trusler om vold ikke skal skje. 

Forebygging kan og skal drives på mange arenaer og er et stort og vanskelig felt. Det forskes på hva 
slags forebygging som gir effekt, og hva slags forebygging en ikke kan se effekt av.  

Denne veilederen tar i svært liten grad for seg forebyggende arbeid.  

I handlingsplanen derimot, vil tiltak som bidrar til holdningsendring og som virker forebyggende være 
et viktig satsningsområde.  

Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn og voksne, menneskehandel og psykisk helsearbeid 
omtales ikke i veilederen, men innsatsen for å bekjempe vold vil også innbefatte disse formene for 
vold. Det registreres samtidig at de fleste seksuelle overgrep blir begått av en person som den 
krenkende har en relasjon til. Dette gjør det nødvendig å se på ulike tiltak og forbyggende arbeid mot 
dette i handlingsplanen. 

Et samarbeid med politiet er helt nødvendig i arbeidet mot vold i nære relasjoner, og politiets fokus og 
rolle har vært sentral i dette arbeidet. Samtidig vil det også være andre samarbeidspartnere utenfor 
Ringerike kommunes tilbud og tjenester som er aktuelle i arbeidet mot vold i nære relasjoner, som vi 
ikke går nærmere inn på i veilederen og handlingsplanen. For eksempel sykehuset, stiftelser, frivillige 
eller private organisasjoner. Dette fordi det i hovedsak er en veileder for de kommunale tjenestene, og 
fordi mange av henvisningene til spesialisttjenestene vanligvis går via fastlegen. 
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2. Hva er vold i nære relasjoner 

Vold i nære relasjoner 

I forbindelse med statlig innsats mot vold i hjemmet og i familien ble begrepet ”Vold i nære relasjoner” 
tatt i bruk. Man fant at begreper som ”Familievold” eller ”Vold i hjemmet” kunne ekskludere deler av 
målgruppen. ”Vold i nære relasjoner” er derfor blitt et standardisert begrep hvor voldsutøver og offer er 
knyttet til hverandre ved for eksempel familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i 
hverdagen. 

Hva er vold 

• Vold kan utføres både fysisk og psykisk og er i hovedsak en handling som påfører en annen 
person skade eller smerte. 

• Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen 
skader, smerter, skremmer eller krenker får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller 
slutte å gjøre noe den vil (Isdal, 2003, Alternativ til Vold). 

For å kunne vurdere om det er vold eller ikke, må dette vurderes ut fra fire ulike aspekter: 

1)Handlingens budskap, 2) Hensikt, 3) Konsekvens og 4) Handlingen i seg selv. 

Voksne og barn som opplever massiv og regelmessig redsel og utrygghet, kan utvikle store psykiske 
vansker. 

Ulike typer vold 

Fysisk vold er alle former for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske (eks: 
slag, spark, bitt, kvelertak, holding, vri armen, ørefik). 

Psykisk vold er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader 
eller krenker dine nærmeste. Den psykiske volden har offerets psykiske tilstand, følelser og tanker 
som direkte eller indirekte mål. Barn som lever i og er vitne til fars/mors vold mot mor/far, utsettes for 
psykisk vold. Psykisk vold kan være når en utsettes for indirekte- eller direkte trussel, degraderende 
og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering eller emosjonell vold. Indirekte trusler er 
alle andre måter å formidle en mulig fare eller voldelig konsekvens på, som ikke er en direkte trussel. 
Kroppen, stemmen, blikket. Søke å påvirke ved å virke skremmende. Ytringen er ikke påfallende 
dersom de ikke settes i en annen sammenheng. Hvis en person er blitt utsatt for vold en gang kan det 
være nok å si «du husker hva som skjedde sist?» 

Materiell vold er utagerende adferd og sinne (eks: knuse eller kaste ting, slå i vegg/dør). 

Seksuell vold. Denne metoden brukes ofte for å kontrollere og ydmyke den andre. For eksempel, 
berøring mot sin egen vilje, påtvungen seksuell aktivitet, seksuell trakassering, incest. 

Latent vold betyr å gå på nåler, være på vakt, vente på volden eller tilpasse seg atferd for å forhindre 
en fremtidig voldshandling.  

Kontrollerende atferd. Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt og 
kontroll over sin partner/ familie. Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre 
maktmidler som krenker og skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren 
å handle slik at partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold.  

Eksempler på dette kan være: 

- Økonomisk kontroll: Nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over 
pengene. 

- Sette barna opp mot partner: True med å kontakte barnevernet dersom partner vil reise, beskrive 
partneren på en krenkende måte overfor barna. 

- Trusler: Utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer. True med å 
sette ut rykter om partner til de samme.  

- Dominerende atferd: Konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner i påsyn av andre. 

- Sette partner i forlegenhet: Foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker partneren.  
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-Isolasjon: Kontrollere hva partneren gjør, hvor partneren er, og hvem partneren er sammen med. 
Kontroll på hva partner snakker med andre om. 

Vitne til vold 

Moderne forskning levner ingen tvil om at barn som er vitne til at nære omsorgspersoner utsettes for 
vold får minst de samme skadevirkninger som barn som får volden direkte rettet mot seg selv. Det 
anses følgelig som like presserende å hindre at barn opplever vold mot andre som å skjerme barn for 
selv å bli utsatt for vold. 

Ære og æres-relatert vold − Begrepet ”ære” 

Ære er et positivt begrep som forbindes med sosial anerkjennelse, selvfølelse og selvrespekt. 
Verdiene varier i de ulike samfunn. Ære er et spørsmål om velferd, status og posisjon. Noen punkter 
om ære under: 

 

• Det er et sett av regler som spesifiserer hva som gir, og ikke gir ære. 

• Brytes reglene, mistes æren. 

• Ære kan ikke økes, bare mistes - og eventuelt gjenvinnes. 

• Familiemedlemmer har felles ære. 

• Verdienes vurderinger er viktigere enn personens egen moral. 

• Ære har en kjønnet dimensjon. 

• Ære har en maktdimensjon. 

 

Begrepet ”æres relatert vold” 

Om ”gjenopprettelse” av ære innebærer vold, benyttes ofte begrepet æres-relatert vold. Noen punkter 
om det under: 

• Vold som oppstår innenfor nære familiære relasjoner. 

• Når familiens omdømme står i fare for å svertes. 

• Ofre er ofte kvinner. 

• Initieres ofte av deler av storfamilien eller nære nettverk. 

• Utøver er familiemedlemmer både lokalt og internasjonalt. 

• Oppstår spesielt i situasjoner som er preget av sosial forandring, hvor stor familiens identitet 
er under press, eks. bosetting i et annet land. 

Ekstrem kontroll/tvangsgiftet 

I noen kulturer brukes æres-relatert vold og ekstrem kontroll til å gifte bort barn mot deres vilje.  

Tvangsekteskap er et overgrep mot menneskets rett til å velge ektefelle. Denne friheten er nedfelt i 
internasjonale konvensjoner. Historisk har tvangsekteskap i større eller mindre grad vært et vanlig 
fenomen også i Norge. Tradisjonen blir mer og mer sjelden, men forekommer fortsatt, og selv om det 
ikke finnes klare tall på forekomsten i Norge, er det viktig å forebygge at denne maktbruken finner 
sted.  

Kjønnslemlestelse/omskjæring  

Dette er en fellesbetegnelse på alle typer inngrep der ytre kvinnelige kjønnsorgan blir varig skadet, og 
der inngrepet blir gjort av andre årsaker enn medisinsk behandling. 

Kjønnslemlestelse er vold mot kvinner. På verdensbasis er mellom 100-144 millioner jenter og kvinner 
utsatt for dette voldelige inngrepet. I Afrika har 34 land lang tradisjon for kjønnslemlesting av kvinner, 
og i Asia har 6 land denne tradisjonen. I noen land er det opp til 80-90 % av kvinnene som er 
kjønnslemlestet.Tradisjonen er flere tusen år gammel, og det kreves langvarig innsats både nasjonalt 
og internasjonalt for å bekjempe denne tradisjonen. Her er det spesielt viktig med kunnskap og 
forebyggende arbeid. 
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3. Omfang av vold 

3.1 Stabilitet i anmeldt voldskriminalitet i Norge 
I 2010 ble 25 900 voldslovbrudd anmeldt, hvorav 7 000 er trusler og 18 300 er tilfeller av fysisk vold. 
Dette er på nivå med de foregående tre-fire årene. Når vi tar hensyn til befolkningsøkningen, har det 
totale omfanget av anmeldt voldskriminalitet holdt seg relativt stabilt siden tusenårsskiftet, på rundt 5,5 
per 1 000 innbyggere. 

 

Fordelingen av de ulike typene fysisk vold har imidlertid endret seg noe de siste årene. Antall 
anmeldte tilfeller av mishandling i familieforhold og vold mot offentlig tjenestemann øker, samtidig med 
en nedgang i legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser. Endringene i registreringene av 
voldslovbrudd ser ut til å fortsette, og etter ikraftsettelsen av de nye bestemmelsene om mishandling i 
familieforhold (i 2006) øker denne typen mest. I 2010 ble totalt i overkant av 2 400 tilfeller av 
mishandling i familieforhold anmeldt. 
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4. Kommunale tjenester 
 

4.1 Forebyggende helsetjenester for barn, unge og gravide 
Forebyggende helsetjenester barn og unge har sitt ansvarsområde for barn og unge fra 0 – 23. 
Tjenesten innbefatter helsesøstre, kommunejordmor, to fysioterapeuter, ergoterapeut, psykolog samt 
helsestasjon for ungdom. Videre er folkehelse, friskliv og bofelleskap underlagt enheten 

Svangerskapsomsorg 

Jordmortjenesten i Ringerike holder til på Ringerike Sykehus, og omfatter svangerskapskontroll, 
fødselsforberedende undervisning individuelt og etterkontroller med prevensjonsveiledning, 
celleprøver og spiralinnsetting. Tjenesten har fokus på å identifisere risikogravide og tilpasse et 
individuelt konsultasjonsprogram til hver enkelt kvinne. Vi bruker screening verktøy for å oppdage rus 
og kartlegging av voldsproblematikk. 

Helsestasjon for sped- og småbarn 0 – 5 år 

Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og 
forebyggende arbeid rettet mot barn fra  0-5 år. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet 
omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner. Barn og familier med 
spesielle behov følges opp tettere med ekstra konsultasjoner.  

Tjenesten konsulterer alle barn ved hjemmebesøk, 3 uker, 6 uker, 3 mnd, 4 mnd, 5 mnd 6 mnd, 8 
mnd, 11 mnd, 12 mnd, 15 mnd, 2 år, 4 år og 5 år (skolestart).  

Helsestasjonen har en sentral funksjon i å fange opp tidlige signaler på mistrivsel og utviklingsavvik. 
Tjenesten skal bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn gjennom tiltak som styrker foreldrerollen 
og fremmer barnas lærings- og utviklingsmiljø. 

Det er laget særskilt oppfølgingsprogram på helsestasjonen og i det tverrfaglige samarbeidet 

for for tidlig fødte barn. Videre er det organisert for tverrfaglig samhandling mellom barnehage, 
foresatte og helsestasjon ifbm 4 – år undersøkelsen. «4 år trygg og klar».   

Skolehelsetjenesten barneskole fra 1-7 trinn og ungdomsskole fra 8 – 10 trinn 

Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, 
skade eller lyte. Skolehelsetjenestens tilbud til elever skal omfatte: 

-- Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov. 
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-- Opplysningsvirksomhet og veiledning - individuelt og i grupper. 

-- Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for 
elever. 

-- Bistand og helseopplysning i grupper/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det. 

-- Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og 
funksjonshemmede. 

-- Informasjon om og tilbud om Barnevaksinasjonsprogrammet.  

Skolehelsetjenesten i videregående skole 

Skolehelsetjenesten i videregående skole arbeider i stor grad etter ”åpen dør” prinsippet. Det vil si at 
skolehelsesøster er på kontoret og elevene kan komme ved behov. Helsesøster er også tilgjengelig på 
telefon når hun ikke er på skolen. Helseskjema fylles ut av alle på første året og alle tilbys 
oppfølgingssamtale. Skolehelsetjenesten har faste samarbeidsmøter med skolens personell og med 
andre tverrfaglige instanser etter behov. Det gis undervisning etter oppsatte tema og ellers etter 
forespørsel/behov. Helsesøster informerer/holder foredrag også på foreldremøter gjerne i tverrfaglig 
samarbeid, samt omfattende tverrfaglig samarbeid om russen.   

Ved Hønefoss videregående skole ble det i 2013 opprettet et tilbud «Aktiv jobb i skolen». Tilbudet er 
tverrfaglig sammensatt med representanter fra Ungdomskontakten, SLT – koordinator, NAV, 
barnevern, helsesøster, krisesenter, ruskonsulenter og kommune psykolog deltar ved behov. Målet 
med prosjektet er å komme enda nærmere brukeren, samt tilstrebe et godt samarbeid på tvers av 
etater.  

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom (HFU) omfatter rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling.  

Helsestasjon for ungdom er en lovpålagt oppgave og skal være et supplement til og ikke en erstatning 
for skolehelsetjenesten til ungdom. Den retter sin virksomhet mot aldersgruppen 13 – 23 år. 

HFU har høyt fokus på å forebygge uønsket svangerskap og abort – forebygge seksuelle overførbare 
sykdommer og generelt smittevern. Høyt fokus på fysisk og psykisk helse med særlig vekt på 
risikogrupper. Videre arbeides det med avklaring av rusmisbruk, samt forebygging av ytterligere 
misbruk (ungdomskontrakter – et samarbeid med nordre Buskerud Politidistrikt). Familiesamarbeid og 
generelt tverrfaglig samarbeid oppleves som en vesentlig faktor for å kunne oppnå gode resultater. 
Åpningstiden er mandager fra 14.00 – 18.00 og torsdager kl. 14.00 – 17.00. Hver mandag er det 
lege/gynekolog.  

4.2 Barnehagen 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 
forståelse og samarbeid med barnas hjem. Dette følger av barnehageloven § 1. Barnehagen skal 
være en pedagogisk virksomhet og bidra til den gode barndommen.  

Gjennom sin daglige omgang med barn kan personalet på grunnlag av egne observasjoner få 
informasjon om barnas dagligliv og omsorgssituasjon. De ansatte i barnehagen skal i sitt arbeid være 
oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernet, jf. barnehageloven § 22. Barnehagen 
kan sitte med opplysninger som er viktige for barneverntjenesten ved undersøkelse og oppfølging av 
barnets omsorgssituasjon. Formidling av barnehageplass benyttes dessuten av barneverntjenesten 
som et frivillig hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4. 

Slike opplysninger kan også være viktige for politiet ved en eventuell etterforskning. Gjennom sin 
daglige kontakt med barnet vil barnehagen for øvrig ha en sentral funksjon i forhold til å støtte og følge 
opp barn som kan være eller er utsatt for vold i familien.  

Barnehagen kan også få informasjon om at et barn kan være utsatt for vold i familien ved at barnet, 
barnets omsorgspersoner eller andre kommer med opplysninger 

Dersom det er mistanke om/grunn til å tro at barn er utsatt for vold i nære relasjoner, eller de hører om 
at barn kan være utsatt for vold i nære relasjoner så plikter barnehagen som offentlig instans å sende 
bekymringsmelding til barneverntjenesten.  

Se kapitel 6. Opplysningsplikt, avvergelsesplikt og taushetsplikt.  

 



Ringer ike  kommune   10  Ve i leder ,  vo ld  i  nære  re las jone r  

Minoritetsspråklig støttefunksjon 

Ringerike har en Minoritetsspråklig støttefunksjon i 40 prosent stilling som arbeider ut mot 
minoritetsspråklige barn i form av grupper og veiledning til ansatte. Foreldrene trenger informasjon om 
rutiner, forventninger og rammer, mye er lagt til rette for av støttefunksjonen enten gjennom samtaler 
eller oversatt materiell. Det er under utarbeidelse en Handlingsplan for arbeidet i disse dager.  

4.3 Skolen 
Skolens primæroppgave er i samarbeid og forståelse med hjemmet å gi den enkelte elev opplæring og 
oppdragelse i samsvar med opplæringslovens formålsparagraf og det øvrige regelverket som gjelder 
for skolen, slik at de kan “utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å 
kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. ”, jf. opplæringsloven § 1-2. 

Skolen kan få informasjon om at barn kan være utsatt for vold eller trusler om vold i familien ved at 
eleven selv, elevens omsorgspersoner eller andre, på eget initiativ kommer med opplysninger. Skolen 
vil også kunne få informasjon på grunnlag av observasjoner som skolens eget personale gjør. 
Personalet som er knyttet til skoler og skolefritidsordninger tar del i barn og unges daglige liv, og vil 
gjennom dette kunne få kunnskap om deres livssituasjon.  

Personalet i skolen skal i sitt arbeid være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra 
barneverntjenesten, jf. opplæringsloven § 15-3.  

Dersom det er mistanke om/grunn til å tro at barn er utsatt for vold i nære relasjoner, eller de hører om 
at barn kan være utsatt for vold i nære relasjoner så plikter skolen som offentlig instans å sende 
bekymringsmelding til barneverntjenesten.  

Se kapitel 6. Opplysningsplikt, avvergelsesplikt og taushetsplikt. 

4.4 P Spesialpedagogisk enhet (PPT) 
Spesialpedagogisk enhet (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til barn, 
unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Tjenesten skal utarbeide sakkyndige vurderinger der 
loven krever det, samtidig som den skal bidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i skole og 
barnehage. I tillegg utføres enheten spesialpedagogisk arbeid etter vedtak i barnehage.  Tjenesten er 
lovpålagt. 

Barnets utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/ eller sosiale vansker. 

PPT samarbeider med foreldre, barnehager, skoler og læringssenteret for å tilrettelegge opplæringen 
etter den enkeltes forutsetninger og behov. 

PPT kan tilby: 

• Utredning, kartlegging, veiledning og sakkyndig vurdering, knyttet til enkeltbarn/elever.  

• Systemarbeid, kompetanse og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og skoler.  

• Samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser, samt fylkeskommunale og statlige 
hjelpeinstanser. 

• Fremskutt eller utsatt skolestart.   

• Fritak fra opplæringsplikten.  

• Tegnspråkopplæring.  

• Punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever. 

Barn/elever henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole. Foresatte og unge voksne 
kan på eget initiativ ta kontakt med PP-tjenesten for informasjon og vurdering av behov for tjenester. 
Helsesøster, barnehage og skole kan etter skriftlig samtykke og i samarbeid med foresatte, henvise 
saker til PP-tjenesten.  

Tjenesten er frivillig og gratis.  

PPT er sammensatt av psykologer, pedagoger, spesialpedagoger og logopeder samt et barne- og 
ungdomsarbeider team. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt. 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten, PP-tjenesten, som er en del av skolen, skal primært bidra til 
at elever med særlige behov får en opplæring som er tilpasset behovet deres, jf. Opplæringsloven 
kapittel 5. PP-tjenesten skal blant annet sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i 
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situasjoner der loven krever det. Selv om PP-tjenesten er en del av skolen, har denne tjenesten også 
et ansvar for å utrede barn under opplæringspliktig alder med særskilt behov for spesialpedagogisk 
hjelp.  

PP-tjenesten vil gjennom sine oppgaver også kunne få kunnskap om livssituasjonen til de barn 
tjenesten følger opp.  

Dersom det er mistanke om/grunn til å tro at barn er utsatt for vold i nære relasjoner, eller de hører om 
at barn kan være utsatt for vold i nære relasjoner så plikter PPT som offentlig instans å sende 
bekymringsmelding til barneverntjenesten.  

Se kapitel 6. Opplysningsplikt, avvergelsesplikt og taushetsplikt. 

4.5 Barneverntjenesten  
Barneverntjenestens formålsbestemmelse, § 1-1. 

-- sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

-- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.  

Videre vil barneverntjenesten bidra til å gi det enkelte barn gode levevilkår og utviklingsmuligheter ved 
råd, veiledning og hjelpetiltak § 4-4.  

Når barneverntjenesten mottar en bekymring, gjøres en vurdering om det er grunnlag for videre 
undersøkelser. Om meldingen vurderes som en akutt sak, behandles saken etter gjeldene rutiner for 
akutt saker. 

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har 
særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, for eksempel ved å 
oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at barnet får plass i barnehage, ved besøkshjem, ved 
avlastningstiltak i hjemmet, ved opphold i senter for foreldre og barn eller andre foreldrestøttende 
tiltak. På samme måte skal barneverntjenesten også søke å sette i verk tiltak som kan stimulere 
barnets fritidsaktivitet, eller bidra til at barnet får tilbud om utdanning eller arbeid, eller anledning til å 
bo utenfor hjemmet. Barneverntjenesten kan videre sette hjemmet under tilsyn ved at den oppnevner 
tilsynsfører for barnet. 

Barnevernet kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet. 

Barneverntjenesten er organisert med ulike team og ansvarsområder: 

Mottak – tar imot alle meldingene til barneverntjenesten. I meldingsmøtet blir meldingene behandlet og 
vurdert om de skal henlegges eller undersøkes videre. 

Alle kan melde, både offentlige ansatte og private. Offentlige myndigheter og ansatte har en plikt til å 
melde, og å gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet 
eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt.  

Alle som er bekymret for et barn/ungdom kan ta kontakt med barneverntjenesten og drøfte saken 
anonymt. 

Dersom meldingen omhandler seksuelle overgrep eller vold drøftes saken anonymt med politiet for å 
avgjøre videre saksgang. Foreldrene skal da ikke kontaktes i forkant. 

Se kap 7.3 for rutiner. 

Undersøkelsesgruppa jobber videre med å utrede situasjonen og vurderer eventuelle tiltak. 

Dette skal gjøre innenfor ulike frister.  

Tiltaksgruppa jobber med frivillig hjelpetiltak etter Lov om barneverntjenester § 4-4 med barn som bor 
hos foreldrene sine. Barneverntjenesten har som målsetting å hjelpe flest mulig barn i hjemmet.  

Omsorgsgruppen har oppfølgning av alle barn/ungdom kommunen har plassert utenfor 
foreldrehjemmet, enten de er plassert i fosterhjem eller på institusjon. Omsorgsgruppen har også 
ansvar for å følge opp biologiske foreldre, samt fosterhjem/beredskapshjem og institusjonene. 

Om en henvendelse vurderes til å være akutt innenfor barnevernlovens bestemmelse, blir det vurdert 
om man må fatte et hastevedtak og en akuttplassering. Akuttvedtak skal godkjennes og vedtak om 
omsorgsovertagelse blir avgjort i Fylkesnemnda.  



Ringer ike  kommune   12  Ve i leder ,  vo ld  i  nære  re las jone r  

Blir henvendelsen vurdert som akutt, betyr det i praksis at noen kan ta skade om situasjonen ikke 
endres raskt. Barneverntjenesten og barneverntjenestenes mandat er først og fremst å sikre at barn 
og unge har det trygt og får den omsorgen de trenger. 

Mange akuttsituasjoner kan løses ved hjelp av råd og veiledning. I mange tilfeller vil også privat 
nettverk være en del av løsningen. I alle barnevernsaker er tverrfaglig samarbeid viktig, også i 
voldssaker. Det kan være nødvendig at andre tjenester bistår barnevernet under saken, og dette må 
disse være villig til å ta del i. Dette samarbeidet er helt nødvendig. Vanlige samarbeidspartnere i 
voldssaker er politiet, krisesenter, sykehus, fastlege, skole, barnehage, BUF-etat for å nevne noen. 
Når barnevernet ønsker en samtale med barnet på skolen, kan det være aktuelt at læreren er med 
som en trygg person. 

4.6 Barnevernvakta 
Barnevernvakta er vedtatt opprettet. (Kommunestyret april 2016) 

4.7 Familierådet 
Ringerike kommune har et lavterskel tilbud der man sammen med familien bistår til endring og setter 
familiene i stand til å forebygge en videre skjevutvikling. Tilbudet er gratis og frivillig.  

Foresatte, ungdom og offentlige instanser kan ta direkte kontakt.  

Tilbudet er for de som ønsker hjelp og veiledning i forhold til utfordringer i familien som over tid har 
hatt en vanskelig livssituasjon, opplevd kriser eller er bekymret for barnets sosiale eller 
følelsesmessige utvikling.  

Det er familiene selv som velger hva de vil ta opp, og hva de vil ta med seg fra familierådet.  Familien 
har mulighet til å få flere møtepunkter med familierådet etter behov.  

Kontakt på tlf. 32117400, og spør etter familierådet.  

4.8 Fastleger og legevakt 
Der fastlegene kontaktes av voldsoffer eller får mistanke, dokumenteres funn nøye, pasienten 
oppfordres til å anmelde forholdet, og kan varsle barnevernet i henhold til lovverket om dette.  

Ivaretakelse av pasientens psykiske og kroppslige helse herunder som følge av vold er en naturlig del 
av fastlegens ansvarsområde. 

Voldsepisoder avdekkes ofte utenom fastlegenes ordinære åpningstid. I avdekkingsfasen er derfor 
legevakten sentral. Pasientenes fastlege informeres fra legevakten i form av epikrise om pasienten 
ikke motsetter seg det og fastlege er kjent og står for videre medisinsk oppfølging. Fastlegen 
koordinerer pasientens/familiens hjelpebehov, eventuell sykmelding og henvisning til annen instans. 
Fastlegene utgjør som regel kontinuiteten og ser ofte hele familien. 

Nærmere om legevaktens tjenester: 

Rådgiver/veileder 

Både sykepleiere og leger (kommunens fastleger) på legevakten har god kunnskap om farer og 
senvirkninger personer utsettes for når de oppholder seg i hjem hvor de eller deres nærmeste utsettes 
for vold. 

• Legevakten har god kjennskap til øvrige hjelpeapparat. 

• Legevakten holder åpent når det øvrige hjelpeapparatet holder stengt (kvelder, netter, helger og 
høytider). 

Psykososial førstehjelp 

Sykepleierne og legene på legevakta har stor erfaring i å snakke om vanskelige livssituasjoner. Kriser 
og traumer av forskjellig art er innenfor kompetanseområdet, også når det gjelder påførte belastninger 
av nære relasjoner. Behov for psykisk oppfølging vil bli vurdert. 

Medisinsk undersøkelse 

Personer som utsettes for vold og overgrep har ofte behov for medisinsk undersøkelse. På legevakten 
vil fysiske skader bli behandlet. Behov for videre undersøkelser som f.eks. røntgen, eller innleggelser 
på sykehus vil bli vurdert. 
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4.9 Kommunalt kriseteam  
Kriseteamet er, sammen med legevakta, ryggraden i kommunens Helseberedskap. Det inngår som en 
del i hverdagens beredskap og er forankringspunkt for all psykososial beredskap ved akutte og større 
hendelser rettet mot innbyggere.  

Beredskapsplan Helse i Ringerike kommune skal nyttes i situasjoner, som vurderes som en krise eller 
en katastrofe, og der omfanget og karakteren av det akutte hjelpebehovet er større enn den normale 
tilgangen til ressurser. Tilføring av ekstra ressurser, prioritering av innsats og/eller omlegging av 
virksomheten blir da nødvendig. Planen skal legge til rette for at vi velger å gjøre de rette tingene på 
rett måte og til rett tid. 

Kommunalt kriseteam kan bare iverksettes av Ringerike interkommunale legevakt eller politiet. 

 Kontakttelefon legevakta: 116117 

 Kontakttelefon politiet:  02800 Nødnr 112 

Kriseteamet skal bistå det ordinære hjelpeapparatet ved alvorlige/traumatiske livshendelser, som feks 
ulykker, voldshandlinger, uventet dødsfall og trussel handlinger. 

Teamet består av medarbeidere fra hjemmetjenesten, helsesøstertjenesten, kirken, brann og politi i 
Ringerike kommune. 

Teamet kan bistå og hjelpe: 

• Rammede 

• Pårørende 

• Hjelpepersonell 

• Berørte institusjoner/organisasjoner 

Kriseteamet har retningslinjer for når og hvordan oppdrag utføres.  

Kontakt telefon: 46 84 57 26. 

4.10 Overgrepsmottaket i Drammen 
Overgrepsmottaket er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært utsatt 
for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse, eller som er blitt utsatt for alvorlig vold 
av personer i nære relasjoner. Tilbudet er åpent for deg som bor eller oppholder deg i Buskerud, samt 
kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker.  

Tilbudet er gratis. Tilbudet gjelder uavhengig av politianmeldelse. De som arbeider på 
overgrepsmottaket har taushetsplikt. 

Overgrepsmottak er organisert som en faglig del av legevaktmedisin. 

Oppdrag og mandat 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å 
drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for 
ansatte i overgrepsmottak.  

Overgrepsmottak har nødvendige kunnskaper og ferdigheter slik at de kan gi adekvat behandling og 
hjelp til mennesker utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, herunder: 

 Å behandle akutte fysiske skader. 

 Sporsikring. 

 Å behandle akutte psykiske skader. 

 Å minimalisere fysiske, psykiske og sosiale følger av overgrepet. 

 Å bidra til å redusere faren for nye overgrep for mennesker som søker hjelp for vold i nære 
relasjoner. 

 Ha kunnskap om hjelpetiltak i nærmiljøet som kan bidra til å forebygge utvikling av  

 posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og øke de utsatte sin mestringsevne  

 /livskvalitet. 

 Å sørge for forebygging av mulig HIV, hepatitt og andre infeksjoner. 

 Å sørge for at pasienter med risiko for senskader blir fulgt opp. 

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen IKS: 32 26 90 00. 
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4.11 Statens barnehus i Sandefjord 
Statens barnehus i Sandefjord er åpnet i 2016. Personalet er sivilt ansatte med barnefaglig 
kompetanse. 

Statens barnehus er et tverrfaglig kompetansehus for barn, ungdom og voksne personer med 
utviklingshemmede som har vært utsatt for eller er mistenkt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. 
Barnehuset er også for de som har vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. På barnehuset 
gjennomføres tilrettelagt avhør, det vil si et lyd- og bildeopptak av barnets forklaring.  

Barnehusets oppgave er å ivareta de barn og unge, eller voksne personer med utviklingshemming, 
før, underveis og etter tilrettelagt avhør. Det betyr at vi samarbeider tett med etterforsker og 
påtalejurist i politiet slik at alle er godt forberedt til å ta i mot den som skal avhøres. Den som kommer 
til tilrettelagt avhør på barnehuset blir møtt av trygge voksne i et barnevennlig miljø.  

Etter at de tilrettelagte avhørene er gjennomført kan barnehuset tilby hjelp til de som er i behov av det. 
Hjelpen kan ha ulike former som fore eksempel å snakke med barna og følgepersonene, i tillegg å 
samarbeidet med  viktige personer og instanser i barnets liv. 

Målet er å styrke barns rettsikkerhet og sørge for god ivaretakelse av barn og familier. 

Barnehuset tilbyr: 

- Spisskompetanse på traumer, seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner. 
- Tilrettelegging av dommeravhør og medisinske undersøkelser i barnevennlige omgivelser. 
- Koordinering av det tverrfaglige samarbeidet. 
- Korttidsterapi, oppfølging og behandling. 
- Støtte og veiledning til barn og pårørende. 
- Rådgiving og konsultasjon til offentlige aktører og privatpersoner. 

4.12 Vold mot eldre 
Krisesenteret rapporterer om vold og overgrep mot eldre. 

Dette utgjør en utfordring for hjemmetjenestene og institusjoner, som en søker å være oppmerksom 
på. De fleste overgrep mot eldre skjer i det private og fra personer som står vedkommende nær, ofte i 
eget hjem, men overgrep skjer også i sykehus og institusjoner som sykehjem, servicehjem og 
eldreboliger. 

De eldre kan bli utsatt for alle typer overgrep, og både menn og kvinner kan bli utsatt. Overgriperen er 
vanligvis en som den eldre kjenner som ektefelle, barn, barnebarn, slektninger, helsepersonell eller 
andre som står den eldre nær.  

I institusjon kan det dessuten være ansatte eller andre beboere. Det er i en del tilfeller sammenheng 
mellom vold, rus og psykiatri.  

Vold i nære relasjoner, spesielt parrelasjoner, kan være kjennetegnet med omfattende bruk av 
rusmidler. Samtidig blir også eldre personer utsatt for trusler og vold fra familiemedlemmer som sliter 
med rus og psykiatriproblemer.  

Fra 1. desember 2008 ble det opprettet en nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsatt for overgrep. 
Personer over 62 år og eldre som er utsatt for overgrep eller krenkelser eller kjenner noen som er det, 
kan ringe for råd støtte til Vern for eldre. Dette gjelder både privatpersoner eller alle som arbeider i det 
offentlige hjelpeapparat. 

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196. mandag – fredag 09.00 – 15.00.  

4.13 Boliger/tjenester for funksjonshemmede 
Flere forskningsstudier viser at funksjonshemmede barn er mer utsatt for seksuelle overgrep enn 
andre barn. Det rapporteres også at kvinner med funksjonshemninger er mer utsatt for overgrep enn 
andre kvinner.  

Sammenlignet med kvinner generelt, vil denne gruppen ofte oppleve overgrep over lengre tid, 
overgrepene er mer alvorlige og de foregår oftere i institusjoner. 

Vold forekommer også mellom beboere på institusjon. Utagerende beboere kan utøve vold mot for 
eksempel pårørende og tjenesteytere. Tjenesten arbeider systematisk for å forebygge dette. 
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4.14 SLT (Samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak) 
Ringerike er en SLT-kommune. SLT er en modell for samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak 
for aldersgruppen 12-18 år.  

Hensikten er å få mer effekt ut av eksisterende tjenester ved at forskjellige miljøer støtter og utfyller 
hverandres arbeid. Aktivitetene skal forankres og drives i regi av instanser og virksomheter som er 
tjenesteytere i organisasjonen.  

SLT skal i første omgang koordinere og påse at samarbeidet flyter helt på tvers av organisering, 
sektorer, fagområder og forvaltningsnivåer. I tillegg til kommunale virksomheter er politiet, 
konfliktrådet, kriminalomsorgen og fylkeskommunen (videregående skoler) ”partnere” i arbeidet. SLT 
kan som et ledd i dette arbeidet initiere nye tiltak og prosjekter.  

I forhold til vold i nære relasjoner vil SLT-nettverket ha en pådriverrolle i forhold til best mulig 
samhandling og tverrfaglig arbeid for den aktuelle aldersgruppen. I tilfeller der tjenester og 
virksomheter ikke kommuniserer slik det er ønskelig, bør SLT være en garanti for sikring av at dette 
likevel skjer og at hindringer forseres. 

4.18 Kultur, idrett og fritid 
Ringerike byr på et omfattende og variert kultur- og fritidstilbud for barn og unge. Dette er møteplassen 
for mange aktiviteter på ulike arenaer, noe som vil innebære et ansvar for den ansatte og frivillige som 
jobber i disse miljøene.  

En trener eller annen kontaktperson kan observere eller være den første som hører om at noen 
utsettes for vold i nære relasjoner, og må ha rutiner for å handtere dette på en god måte. 

4.19 Nav 
Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av sentrale deler av arbeids- og 
velferdspolitikken. NAV er et samarbeid mellom stat og kommune. 

Hovedoppgaven for det kommunale tjenesteområdet i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2014 er å 
bidra til at flere kan komme i arbeid, videreutvikle arbeidet på fattigdomsområdet og sikre god 
forvaltning av lov om sosiale tjenester i NAV(STL). Lov om sosiale tjenester i NAV regulerer de 
kommunale oppgavene og tjenestene som skal inngå i NAV kontoret. Loven er en av hoved-lovene i 
NAV, sammen med NAV- loven, folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven. 

NAV Ringerike forvalter flere kommunale tjenester i tillegg til de som er regulert i lov om sosiale 
tjenester i NAV, som husbank, boligtildeling til vanskeligstilte samt introduksjonsordningen for 
flyktninger. 

I de sakene hvor NAV Ringerike mistenker eller får informasjon om vold i nære relasjoner vil det være 
råd og veiledningsplikten som regulerer ansvaret videre. Denne er hjemlet i lov om sosiale tjenester i 
NAV §17 samt forvaltningslovens §11.  

Opplysning, råd og veiledning er et av kjerneområdene i NAV- kontoret. Hensikten med tjenesten er å 
løse eksisterende sosiale problemer og å forebygge at slike problemer oppstår. Tjenesten omfatter alt 
fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen, til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging.  

Opplysning, råd og veiledning er en tjeneste som kan omhandle familiesituasjonen og forhold knyttet 
til barn og unge, men det er primært voksne som foreldre tjenesten retter seg mot. I enkelte tilfeller 
kan det imidlertid være hensiktsmessig og nødvendig å gi tjenesten direkte til ungdommen selv, f.eks. 
der ungdommen har et konfliktfylt forhold til foreldrene, er offer for tvangsekteskap eller andre 
overgrep i familien eller står i fare for å bli det.  

Barn og unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner, og NAV kontoret skal være ekstra 
oppmerksom på at det gjennom kartlegging og tjenesteyting kan fremkomme informasjon om forhold 
som utløser en opplysningsplikt til barneverntjenesten. Plikten er nærmere regulert i STL §45 i 
merknadene i  rundskrivet; 

 NAV- kontoret har oppmerksomhetsplikt om forhold som kan føre til tiltak fra 
barneverntjenesten. Dette innebærer at bekymring for barnets eller den unges livssituasjon 
skal undersøkes nærmere gjennom samtale med foreldrene. Oppmerksomhetsplikten gir i seg 
selv hverken rett eller plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten. Ved å oppfylle sin 
oppmerksomhetsplikt kan NAV- kontoret imidlertid bli kjent med forhold som gjør at kontoret 
må vurdere om det har plikt til å melde fra til barneverntjenesten 
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 NAV- kontoret har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barnet er 
utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. 

 NAV-kontoret har opplysningsplikt til barnevernstjenesten etter pålegg. 

Lov om sosiale tjenester i NAV §17 innebærer en mer omfattende råd og veiledning enn  etter 
forvaltningslovens §11.  Tjenesten etter §17 skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer hos 
den enkelte, og bygger på prinsippet om hjelp til selvhjelp. 

NAV kontoret har et særlig ansvar for å hjelpe de som ikke får hjelp fra andre offentlige instanser og å 
opprette kontakt mellom brukeren og hjelpeapparatet der det er behov for det. I sammenhenger der 
det er snakk om vold i nære relasjoner vil krisesenter og/eller politi være aktuelle aktører. 

4.20 Flyktninger/introduksjonsordningen:  
Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i 
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Læringssenteret for voksne har ansvar 
for både bosetting og for introduksjonsprogrammet for flykninger.  

Ringerike kommune har vedtatt å bosette 100 flyktninger i 2016. Bosetting innebærer fremskaffing av 
bolig, barnehageplass, helsetjenester m.m, samt tett oppfølging, veiledning og tilrettelegging slik at 
flyktningen og familien skal kunne orientere seg og fungere i lokalsamfunnet på egen hånd etter hvert. 
Egne programveiledere er knyttet til dette arbeidet. 

4.21 Krisesenteret i Hønefoss 
Krisesentertilbudet er et lovpålagt offentlig tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 
(krisesenterlova).  

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt 
for vold eller trusler om vold i nære relasjoner og som har behov for rådgivning eller et trygt og 
midlertidig botilbud.  

Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet 
og skal omfatte: 

a) Et gratis, helårs, døgnåpent, trygt og et midlertidig botilbud, og 
b) Et gratis dag- og kveldstilbud (samtaler), og 
c) Et helårs og døgnåpent tilbud der brukerne kan få råd og veiledning per telefon, og 
d) Oppfølging i reetableringsfasen. 

Enkeltpersoner kan vende seg direkte til krisesenteret uten henvisning eller timeavtale 
(lavterskeltilbud). 

Tilbudet skal så langt det er mulig være tilrettelagt for brukernes individuelle behov. Dersom bruker 
ønsker det skal Krisesenteret bidra for å få til en god samordning med hjelpeapparatet i kommunal, 
statlig eller privat sektor.  

Barna skal ivaretas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og det skal arbeides for at 
barna får oppfylt de rettighetene de har ut fra annet regelverk.  

Brukerne av bo- og dag/kveldstilbudet skal få tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for at 
de skal få et fullgodt tilbud.  

De ansatte ved Krisesenteret i Hønefoss er pålagt taushetsplikt og trenger opphevelse av denne for at 
andre instanser skal kunne kontaktes. Senteret vil heller ikke kunne opplyse om hvem som er 
beboere/brukere med mindre taushetsplikten er opphevet av beboer/bruker.  

Senteret har meldeplikt til barneverntjenesten der det foreligger omsorgssvikt/vold og varsler politiet 
når nye beboere ankommer senteret dersom det er nødvendig. Dette for beboerens og de ansattes 
sikkerhet, samt at leteaksjoner skal unngås.  

Tilbudet er frivillig og det forutsettes at brukeren nyttiggjør seg tilbudet og deltar i egen 
prosess/rehabilitering.  

Kontakttelefon:32 17 06 90. 

Mail: Krisesenteret@ringerike.kommune.no 

Hjemmeside: www.krisesenteret.info 
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4.22 Kontor for tjenestetildeling 
Kontor for tjenestetildeling ligger organisert under Helse omsorg- og omsorg. 

Kontoret har som mål å sikre at alle innbyggere uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted vil få lik 
tilgang på helse- og velferdstjenester. Dette etter vedtatte kriterier. 

Alle som har behov for hjelp kan ta kontakt med kontoret. Kontor for tjenestetildeling vil kunne svare 
på spørsmål, gi veiledning og ta i mot søknader om helse, omsorg- og velferdstjenester. 
Saksbehandler behandler søknaden og fatter vedtak etter kriterier for tildeling av tjenester. 

 Kontor for tjenestetildeling kan tildele følgende tjenester: 

 Praktisk bistand og praktisk bistand opplæring. 

 Pleie og omsorg utenfor institusjon- hjemmetjenester. 

 Dagopphold i institusjon. 

 Trygghetsalarm. 

 Matombringing. 

 Korttidsopphold institusjon. 

 Langtidsopphold institusjon. 

 Avlastningsopphold institusjon. 

 Avlastning utenfor institusjon. 

 Omsorgsbolig og Bofellesskap for demente. 

 Dagsenter for demente. 

 Ergo- og fysioterapeut-tilbud til voksne hjemmeboende/institusjon. 

 Omsorgslønn - over 18 år. 

 Rehabilitering døgn- og dagopphold. 

 Støttekontakt /Fritidskontakt. 

Kontoret er åpent alle virkedager. 
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5. Andre samarbeidspartnere 

5.1 Ringerike Familievernkontor  
Familievernkontoret tilbyr samtaler for enkeltindivid, par, familie og gruppe. Tilnærming og omfang 
varierer, avhengig av problematikk og behov.  

Bufetat legger føringer i forhold til arbeid med vold i nære relasjoner, og har et særlig fokus på dette 
gjennom faglig oppdatering ved skolering av medarbeidere i Brøsetmodellen (kognitiv terapi for 
sinnemestring), deltagelse i konferanser, meklingssamlinger og interne fagmøter der dette er tema. 
Videre samarbeid med barneverntjenesten, krisesenteret, BUP og DPS der vold er tema.  

Arbeid rettet mot klienter består av tilbud om hjelp for sinnemestring basert på Brøsetmodellen. 
Tilbudet blir gitt individuelt eller i gruppe, og både kvinner og menn, ungdom og voksen er 
representert. I arbeid med par er familievernkontoret særlig oppmerksom på å avdekke vold i nære 
relasjoner, noe som gjenspeiles i kartleggingen.  

5.2 Tannhelsetjenesten  
Tannlegen kan være den første som blir bekymret for at et barn er utsatt for overgrep eller 
omsorgssvikt, ved at han eller hun oppdager avvikende funn i munnhulen, eller registrerer en unormal 
oppførsel i tannlegestolen.  

Mistanke om barnemishandling, omsorgssvikt og/eller seksuelle overgrep skal meldes til 
barneverntjenesten.  

Alle kan henvende seg til tannlegen og be om en tannlegeundersøkelse, men ved mistanke om 
overgrep er det ønskelig og hensiktsmessig at en henvisning skjer i samråd med lege på 
barneavdeling, barneverntjeneste eller politi. Erfaringen taler for at det bør opprettes et nært 
samarbeid. Henvisningen bør inneholde opplysninger om bakgrunnen, hvilke observasjoner som er 
gjort tidligere, og hva man ønsker tannlegen skal undersøke og diagnostisere/uttale seg om. Det bør 
også gå fram om det er ønskelig at det utføre tannbehandling.  

Hvis saken er anmeldt, bør tannlegeundersøkelse, på lik linje med den somatiske undersøkelsen, 
rekvireres som en sakkyndig undersøkelse fra politiet, og det skal foreligge et klart mandat. 

5.3 Politiet  
Politiets oppgaver i saker som omhandler vold i nære relasjoner: Etterforske og eventuelt 
idrettsfører straffbare forhold, forebygge og bringe volden/ overgrepene til opphør i samarbeide med 
andre etater innen det offentlige hjelpeapparat.   

Meldinger til politiet:  Om offentlige ansatte / privatpersoner er usikre på hvordan de skal handtere 
opplysninger/ mistanker de har fått om seksuelle overgrep, noen som er usatt for vold- vitne til vold - 
kan dette drøftes med politiet- som rettleder videre. Enten politiets operasjonssentral, koordinator for 
familievold / seksuelle overgrep eller annen etterforsker på avdelingen kan kontaktes – telefon:  
02800.  

Som andre offentlige ansatte har politiet meldeplikt til barnevernet.  (Politiet avgjør i samarbeid med 
barnevernet når foresatte skal varsles).    

Straffelovens § 139: Det medfører straffeansvar for den som unnlater å anmelde til politiet eller på 
annen måte søke å avverge en straffbar handling - grov vold eller seksuelle overgrep.  Denne 
avvergeplikten går foran lovbestemt taushetsplikt. 

Straffesak: Politiet oppretter straffesak dersom de får mistanke om straffbare forhold. Enkelte - både 
private og offentlig ansatte - anmelder direkte til politiet, eller varsler barnevernet som etter egen 
vurdering sender underretning om mulig straffbart forhold til politiet.  

Under etterforskning av slike saker har politiet nært samarbeid med barnevern, skoler, barnehager og 
lignende. 

Familievoldskoordinator hos politiet: Det er et ubetinget offentlig ansvar å gripe inn, avdekke og 
anmelde vold i nære relasjoner. Familievoldskoordinator i Nordre Buskerud politidistrikt skal være en 
pådriver for dette arbeidet, og skal koordinere tiltak som skaper trygghet. 
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5.4 Konfliktrådet  
Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom 
private parter eller mellom individ og samfunn. Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt 
med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. 

Oppfølgingsteam for unge lovbrytere er en frivillig reaksjonsform for ungdom som har begått alvorlig 
eller gjentatte lovbrudd. Ungdom kan tilbys dette som et alternativ til de tradisjonelle straffereaksjoner.  

Oppfølgingsteam innenfor konfliktrådsmodellen er en todelt straffereaksjon som innbefatter 
“RestorativeJustice” (gjenoppretting) og en tidsbestemt oppfølgingsavtale. Modellen går ut på at unge 
gjerningspersoner møter mennesker som er berørt av en kriminell handling ansikt til ansikt, og følges 
tett opp av et team bestående av konfliktråd, retts- og hjelpeapparatet.  

Målet er å motvirke en kriminell løpebane og bidra til en positiv utvikling for den enkelte unge lovbryter. 
Deltakelse i stormøte innebærer også at samarbeidspartnere legger et felles grunnlag for den 
tidsbestemte oppfølgingsavtalen. Det hele blir samordnet av en egen ungdomskoordinator tilsatt i 
konfliktrådet. 

Telefon: 22777090, E-post: Buskerud@konfliktraadet.no 

5.5 Tolk  
Pasienter og tolking: 

 Pasient/bruker skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk som 
vedkommende forstår. 

 Det er helsetjenesten som har plikt til og ansvar for å bestille tolk. 

 Tolketjenesten er gratis for pasienten/bruker. 

 Pasient/bruker kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk. 

 Pasient/bruker kan ha rett til tolk selv om vedkommende snakker norsk til daglig. Dette gjelder 
spesielt ved alvorlige og kroniske sykdommer, og ved samtaler om psykiske lidelser. 

 Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk. 

 Barn skal ikke brukes som tolk. 

 Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte. Dersom pasient/bruker ikke 
ønsker tolk, skal vedkommende informeres om at dette kan få negative følger for helsen. 

 Telefontolk kan være et godt alternativ til å ha tolk til stede i rommet. 

 Hvis pasient/bruker ikke kan møte til avtalt time, må den avbestilles 24 timer i forveien. Hvis 
ikke, må en betale for konsultasjonen. 

Hva er en tolk og hva er tolkens oppgaver? 

 En godt kvalifisert tolk har tolkeutdanning og erfaring med å tolke. 

 En tolk sier tolkereglene på begge språk når samtalen starter. 

 En tolk skal ikke ta parti med noen av personene i samtalen. 

 En tolk har taushetsplikt og det er straffbart å bryte taushetsplikten. 

 En tolk skal tolke alt som blir sagt, men ikke gi råd eller legge til egne meninger  

 En tolk skal kun tolke, og skal ikke gjøre andre oppgaver for verken pasienten/bruker eller 
helsepersonell. 

 Tolken må ikke avbrytes, men få tid til å tolke det som partene i samtalen sier. 

 Alle spørsmål skal rettes til helsepersonellet, og ikke til tolken. 

Eksempler på hvor man kan søke etter kvalifisert tolk er: www.tolkeportalen.no og www.amesto.no/tolk  
og www.bestilltolk.no  
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6. Opplysningsplikt, avvergingsplikt og taushetsplikt 

6.1 Opplysningsplikten til barneverntjenesten 
Opplysningsplikten til barneverntjenesten innebærer at opplysninger skal gis uten hinder av 
taushetsplikten. Plikten til å gi opplysninger gjelder både av eget tiltak og etter pålegg fra 
barneverntjenesten.  

For at barneverntjenesten skal kunne ivareta et ansvar overfor barn som utsettes for vold i familien, er 
barneverntjenesten avhengig av å motta opplysninger fra andre som kjenner barnets situasjon. Selv 
om opplysningsplikten er helt nødvendig, avdekker opplysningsplikten vanskelige dilemmaer, ikke 
minst i saker der det er mistanke om at barn kan være utsatt for vold i familien. Det er av avgjørende 
betydning for barneverntjenesten å motta opplysninger om at et barn kan være utsatt for vold i 
familien, samtidig er det viktig at familier med problemer velger å oppsøke offentlige instanser og 
tjenester for å få hjelp. Konsekvensen av dette kan bli at forholdet mellom instansen eller tjenesten og 
familien blir vanskelig.  

Opplysningsplikten til barneverntjenesten er begrenset til å gjelde de mer alvorlige tilfeller: Tilfeller når 
det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt. I noen av tilfellene der det oppstår mistanke om at barn er utsatt for vold i familien, fører 
opplysningsplikten til at den enkelte må foreta vanskelige vurderinger. Det ligger en alvorlig anklage i 
det å melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan være utsatt for vold i familien. Enda mer 
alvorlig er det imidlertid om et barn fortsetter å bli utsatt for vold direkte eller indirekte, ved å være 
vitne til vold, som påfører barnet alvorlige skader. 

Hvem opplysningsplikten gjelder for 

Opplysningsplikten til barneverntjenesten gjelder for alle offentlige instanser og tjenester og offentlig 
ansatte eller andre som utfører tjenester for disse. Den gjelder også for en rekke yrkesutøvere med 
profesjonsbestemt taushetsplikt, jf. Barnevernsloven §6-4 tredje ledd. 

Plikten påligger den enkelte medarbeider. At plikten påligger den enkelte er imidlertid ikke til hinder for 
at det kan etableres praktiske rutiner som innebærer at opplysninger til barneverntjenesten formidles 
gjennom en bestemt person, for eksempel en styrer i en barnehage. Slike rutiner må ikke føre til 
forsinkelser og kan ikke gi denne personen adgang til å overprøve om opplysningsplikten foreligger. 

Slike rutiner fratar uansett ikke den enkelte et selvstendig ansvar for å formidle opplysningene til 
barneverntjenesten dersom den enkelte mener at opplysningsplikt foreligger. 

Mishandling i hjemmet eller andre former for alvorlig omsorgssvikt 

Når det gjelder spørsmålet om et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for 
alvorlig omsorgssvikt, viser opplysningspliktbestemmelsene blant annet til bestemmelsene i 
barnevernloven §§ 4-10, 4-11 og 4-12.  

Disse bestemmelsene gir på nærmere angitte vilkår adgang til å treffe vedtak dersom barn er i 
situasjoner som beskrevet i bestemmelsene. Dersom et barn er utsatt for vold i familien vil det ofte 
være klart at dette kan karakteriseres som mishandling i hjemmet eller andre former for alvorlig 
omsorgssvikt. Dette vil for eksempel være tilfellet ved seksuelle overgrep eller annen fysisk vold av 
større omfang i hjemmet. Men også i andre tilfeller, der barnet er vitne til vold eller der barnet utsettes 
for fysisk eller psykisk vold av mindre omfang, kan barnet være utsatt for alvorlig omsorgssvikt i lovens 
forstand. Hvorvidt mistanke om slike forhold omfattes av opplysningsplikten vil blant annet avhenge av 
en totalvurdering av den skaderisiko barnet utsettes for, herunder voldens karakter og hyppighet, 
barnets allmenne tilstand og eventuelt andre forhold som sier noe om hvordan barnet har det i 
hjemmet. 

Grunn til å tro 

En mistanke om at et barn kan være utsatt for vold i familien kan bygge på alt fra en uspesifikk følelse 
om at noe kan være galt, til tydelige tegn på at barnet utsettes for vold. Kravet om at det må være 
”grunn til å tro” innebærer at det må foreligge en begrunnet bekymring for at barnet befinner seg i en 
situasjon som utløser opplysningsplikten. Det må altså foreligge noe mer enn en vag mistanke. Det 
stilles imidlertid ikke krav om sikker kunnskap om at barnet befinner seg i en slik situasjon. 
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Opplysningene skal overleveres når opplysningsplikten foreligger 

Når opplysningsplikten foreligger skal opplysningene uten hinder av taushetsplikten umiddelbart gis 
videre til barneverntjenesten. Bestemmelsen om opplysningsplikt opphever dermed den 
taushetsplikten giveren av opplysningene i utgangspunktet har.  

Den som sitter med opplysningene skal derfor i utgangspunktet ikke foreta ytterligere undersøkelser 
for å bekrefte eller avkrefte innholdet i sin bekymring når opplysningsplikten foreligger. 

Opplysningsplikten faller ikke bort selv om vedkommende selv forsøker å avhjelpe situasjonen. På 
tross av at flere instanser eller tjenester legger stor vekt på samarbeid med familier som har 
problemer, kan de ikke på dette stadiet foreta en nærmere vurdering av om det ut i fra hensynet til 
barnet og familien er best å gi opplysningene videre til barneverntjenesten eller ikke.  

Når opplysningsplikten først foreligger, kan instansen eller tjenesten med andre ord ikke velge om 
opplysningene skal gis eller ikke - opplysningene skal da overleveres til barneverntjenesten. Så lenge 
det på det tidspunkt opplysningene ble gitt var grunn til å tro at barnet ble mishandlet eller at det forelå 
andre former for alvorlig omsorgssvikt, har den som ga opplysningene til barneverntjenesten gjort det 
som var vedkommende sin plikt.  

Dersom det i ettertid skulle vise seg at barnets situasjon er mindre alvorlig enn antatt, eventuelt at 
barnet ikke er utsatt for vold i familien, har den som ga opplysninger til barneverntjenesten dermed 
ikke brutt sin taushetsplikt. 

Informasjon om at melding gis til barneverntjenesten 

Det kan stilles spørsmål ved om barnet og dets omsorgspersoner skal informeres om at 
opplysningene overleveres til barneverntjenesten. I saker der det foreligger en mistanke om at et barn 
er utsatt for vold i familien, kan det være et selvstendig og vesentlig poeng at det er 
barneverntjenesten eller eventuelt politiet som vurderer om og når det skal informeres. Av sikkerhet til 
barn og partner og det vil kunne skade både barneverntjenestens og politiets arbeid med saken 
dersom den mistanken retter seg mot allerede er blitt informert før opplysningene er blitt gitt til 
barneverntjenesten og politiet. 

Etter pasientrettighetsloven § 3-6 er hovedregelen at det skal gis informasjon om at opplysninger er 
gitt til barnevernet. Bare i situasjoner der det å gi opplysninger kan være direkte til skade for barnet, 
kan man unnlate å informere de som har foreldreansvaret. 

Den som har gitt opplysninger er ikke sikret anonymitet 

Opplysningsplikten forutsetter at den som gir melding gir seg til kjenne slik at barneverntjenesten på 
best mulig måte kan vurdere innholdet i meldingen og behovet for å innhente ytterligere opplysninger.  

Når det foreligger en mistanke om at et barn er utsatt for vold i hjemmet som utløser opplysningsplikt, 
skal melderen derfor ikke gi opplysningene anonymt. Barneverntjenesten kan heller ikke garantere 
den som har gitt opplysninger anonymitet dersom opplysningene medfører at det opprettes en 
barnevernssak. Grunnen til dette er forvaltningslovens hovedregel om at partene har adgang til å gjøre 
seg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven § 18. Dette gjelder uten hinder av eventuell 
taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 1.  

I visse tilfeller hvor det foreligger helt spesielle grunner til at den som ga opplysningene bør beskyttes, 
kan opplysning om vedkommende likevel unntas sakens parter etter forvaltningsloven § 19 annet ledd 
b. Slike grunner kan for eksempel foreligge dersom det er grunn til å tro at den som ga opplysningene 
kan bli utsatt for hevnaksjoner dersom identiteten blir gjort kjent. Denne adgangen til å unnta 
opplysningene gjelder imidlertid ikke for dokumenter som fremlegges for fylkesnemnda for sosiale 
saker, jf. barnevernloven § 7-1 d jf. sosialtjenesteloven § 9-5. 

Barneverntjenestens tilbakemelding til den som har gitt opplysninger 

Taushetsplikten etter barnevernloven § 6-7 gjelder også overfor den som har gitt melding til 
barneverntjenesten om bekymring for et barns atferd eller dets omsorgssituasjon. 

Iflg. lovendringen 01.07.09 plikter barneverntjenesten å gi den som har sendt melding til 

barneverntjenesten, jf. § 4-2, tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at 
meldingen ble mottatt. Tilbakemelding kan unnlates i tilfeller der meldingen er åpenbart grunnløs, eller 
der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. 
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Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Dersom meldingen kommer fra melder som 
omfattes av § 6-4 annet og tredje ledd, skal tilbakemeldingen også opplyse om hvorvidt det er åpnet 
undersøkelsessak etter § 4-3. 

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at barneverntjenesten gir den som har gitt melding til 
barneverntjenesten en generell tilbakemelding om at meldingen er mottatt og at den vil bli fulgt opp i 
overensstemmelse med bestemmelsene i barnevernloven. En slik generell tilbakemelding vil ikke 
inneholde noen opplysninger som ikke allerede er kjent for melderen, og er dermed ikke underlagt 
taushetsplikt. 

Utover adgangen til å gi en slik generell tilbakemelding innebærer taushetsplikten at 
barneverntjenesten som hovedregel verken har rett eller plikt til å gi melderen tilbakemelding om 
hvorvidt barneverntjenesten finner grunn til å gå videre med saken, eventuelt på hvilken måte saken 
følges opp videre. Når barneverntjenesten mottar en melding plikter barneverntjenesten snarest, og 
senest innen en uke, å gjennomgå meldingen og vurdere behovet for å følge opp meldingen med 
undersøkelse. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for 
tiltak skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet. 

Særlig om politiets opplysningsplikt 

Dersom politiet får kjennskap til eller mistanke om at barn mishandles av foreldre, foresatte eller andre 
som barnet bor sammen med, skal det straks meldes fra om dette til barneverntjenesten, jf. 
barnevernloven § 6-4 annet ledd, forvaltningsloven § 13 f annet ledd, straffeprosessloven § 61 c første 
ledd nr. 8 og påtaleinstruksen § 5-2. 

Politiets plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten går i visse tilfeller noe lenger enn det som 
følger av barnevernlovens bestemmelse om opplysningsplikt. Påtaleinstruksen § 5-2 annet ledd 
pålegger politiet å underrette barnevernstjenesten om bruk av tvangsmidler eller andre etterforsknings 
skritt dersom det er grunn til å tro at det samtidig bør settes i verk tiltak overfor barnet. Vilkåret er 
imidlertid at det ikke må være utilrådelig av hensyn til etterforskningen å gi slik melding. I politiets 
tjenesteinstruks § 12-4 presiseres politiets plikt til å underrette barnevernet om straffbare forhold som 
er begått mot barn med henvisning til påtaleinstruksen. 

Særlig om helsepersonells opplysningsplikt 

Opplysningsplikten for helsepersonell retter seg bare mot personell som yter helsehjelp og som har en 
selvstendig dokumentasjonsplikt, jf. helsepersonelloven § 33. Med helsepersonell menes personer 
som har autorisasjon eller lisens i medhold av helsepersonelloven §§ 48 og 49, jf. § 3 første ledd nr. 1. 
Som helsepersonell menes videre personer i helsetjenesten eller i apotek, jf. helsepersonelloven § 3 
første ledd nr.2 og elever og studenter under helsefaglig opplæring, jf. helsepersonelloven § 3 første 
ledd nr. 3, dersom de yter helsehjelp i sin arbeidssituasjon. Autorisert helsepersonell som arbeider i 
apotek og som yter helsehjelp, vil ha opplysningsplikt. De opplysninger som er nedtegnet i 
pasientjournal i forbindelse med at det er gitt helsehjelp, og på bakgrunn av journalføringsplikten i 
helsepersonelloven § 39 omfattes dermed av opplysningsplikten. 

Annen dokumentasjon (for eksempel reseptregister) som benyttes i virksomheten som ledd i driften vil 
ikke omfattes av opplysningsplikten. 

Opplysningsplikten etter helsepersonelloven § 33 er knyttet til det enkelte helsepersonell. I den 
enkelte helseinstitusjon skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for å utlevere opplysninger 
når et helsepersonell henvender seg til den utpekte med sin bekymring. Denne bestemmelsen har 
som siktemål å forhindre at flere personer utleverer opplysninger om samme pasient etter ulikt 
vurderingsgrunnlag. Dette fratar imidlertid ikke det enkelte helsepersonellet plikten til å gi 
opplysninger, og helsepersonellet vil fremdeles ha like stor plikt til å påse at riktig informasjon 
videreformidles. Dersom det skulle bli uenighet mellom institusjonens ansvarlige og det helsepersonell 
som ønsker å gi opplysningene, kan den som ønsker å gi opplysninger selv gå direkte til 
barneverntjenesten, dersom den ansvarlige ikke vil gå videre med opplysningene. Helsepersonell har 
plikt til å nedtegne i pasientjournalen hvilke forhold som lå til grunn for at opplysningsplikt til 
barneverntjenesten forelå. 

Selv om helsetjenesten ikke har noen generell adgang til å gi opplysninger til andre 
forvaltningsorganer eller til politiet, er det bestemmelser i helsepersonelloven som gir mulighet for at 
opplysninger kan gis til andre, når bestemte vilkår er oppfylt. 

Opplysninger kan gis til samarbeidende personell og til andre som yter helsehjelp, når det er 
nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp, og pasienten ikke motsetter seg det, jf. 
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helsepersonelloven §§ 25 og 45. Videre er ikke taushetsplikten til hinder for at det gis opplysninger når 
det i lov eller i medhold av lov er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde.  

Taushetsplikten etter helsepersonelloven er ikke til hinder for at opplysninger kan gis videre ”når 
tungtveiende private eller offentlige hensyn gjør det rettmessig”, jf. helsepersonelloven § 23 nr. 4. Det 
er lagt til grunn en streng norm for når det kan være aktuelt å benytte denne opplysningsretten. Det er 
bare i helt spesielle alvorlige situasjoner at det kan være aktuelt å sette til side taushetsplikten på dette 

grunnlaget. Hensynene som taler for å bryte taushetsplikten må veie vesentlig tyngre enn hensynene 
som taler for å bevare tausheten. I alminnelighet vil det være snakk om nødrettsbetraktninger. Det 
betyr at det skal mye til før opplysninger kan gis. 

Helsepersonell kan ha opplysningsrett etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 i situasjoner hvor det 
foreligger truende farer. Helsepersonell har derimot vanligvis ikke slik opplysningsrett dersom det er 
for sent å avverge faren, for eksempel dersom barnet allerede har vært utsatt for volden og det ikke er 
grunnlag for å anta at barnet kan bli utsatt for ytterligere vold. 

De situasjoner som aktualiserer opplysningsretten etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 vil kunne være 
like alvorlige som de situasjoner som utløser opplysningsplikt til barneverntjenesten etter 
helsepersonelloven § 33. Når opplysningsplikten til barneverntjenesten foreligger skal opplysningene 
videreformidles til barneverntjenesten. 

Helsepersonell vil etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 ha mulighet til å gi opplysninger både til politiet 
og barneverntjenesten. Disse instansene kan så iverksette nødvendige tiltak. I mange tilfeller kan det 
være nærliggende å melde fra til barneverntjenesten som har myndighet til å ivareta barnets 
interesser. I enkelte tilfeller vil imidlertid melding til barneverntjenesten ikke gi barnet tilstrekkelig 
beskyttelse raskt nok. I slike situasjoner vil det være mest aktuelt å melde fra til politiet. 

6.2 Plikten til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige 
forbrytelser 
Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser gjennom å anmelde 
forholdet til politiet eller på annen måte avverge forholdet, jf. straffeloven § 139. Denne avvergeplikten 
går foran lovbestemt taushetsplikt. Forbrytelsene som er omfattet er blant annet familievold, voldtekt, 
seksuell omgang med barn, seksuelt misbruk av fosterbarn eller stebarn eller noen under 18 år som 
står under vedkommendes omsorg, myndighet eller oppsikt, samt voldtekt, grov legemsbeskadigelse 
og drap av barn eller voksne. 

Plikten til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige forbrytelser gjelder bare ved pålitelig 
kunnskap om at en slik forbrytelse er i ferd med, eller ventes å finne sted. Er forbrytelsen allerede 
gjennomført har man bare plikt til å anmelde eller på annen måte avverge dersom det kan forebygge 
nye alvorlige forbrytelser. Plikten gjelder derfor ikke dersom den aktuelle voldshandlingen allerede er 
gjennomført, og det ikke er tale om å forebygge ny vold eller følgene av volden.  

For andre instanser og tjenester enn barneverntjenesten vil det å gi barneverntjenesten opplysninger 
om at et barn er utsatt for slike alvorlige forbrytelser i en del tilfeller kunne være en annen måte å 
avverge forbrytelsen på enn ved å anmelde forholdet til politiet. I enkelte tilfeller vil imidlertid det å gi 
opplysninger til barneverntjenesten ikke gi barnet tilstrekkelig beskyttelse raskt nok. I slike tilfeller kan 
eneste alternativ være å anmelde forholdet til politiet. 

Barneverntjenesten har den samme plikten til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige 
forbrytelser som andre instanser og tjenester. Barneverntjenestens primære oppgave er imidlertid 
nettopp å beskytte barn mot mishandling og overgrep. Plikten til å anmelde til politiet vil derfor først 
inntre dersom barneverntjenesten ikke på annen måte, for eksempel ved å igangsette egne tiltak, kan 
avverge alvorlige forbrytelser mot barnet. 

6.3 Særlig om helsepersonellsopplysninger til politiet som nødetat 
Helsepersonell har i tillegg til plikten etter straffeloven § 139 plikt til å varsle nødetater der dette er 
“nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom”, jf. helsepersonelloven § 31. Denne 
bestemmelsen kan medføre en plikt til å gi politiet opplysninger om mishandling av barn der dette er 
nødvendig for å avverge videre mishandling. 
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6.4 Samtykke 
Taushetsplikten er som hovedregel begrunnet i hensynet til beskyttelse av den som har krav på 
taushet. Dersom den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gjøres kjent for andre, 
oppheves taushetsplikten så langt som samtykket gjelder. Dette følger både av forvaltningsloven § 13 
a nr. 1, straffeprosessloven § 61 b nr. 1, helsepersonelloven § 22, pasientrettighetsloven § 3-6 annet 
ledd og familievernkontorloven § 6 første ledd. Samtykke opphever således taushetsplikten for alle de 
offentlige instanser og tjenester som er sentrale i forhold til saker der barn er utsatt for vold i familien. 

Når samtykke er aktuelt 

Som et generelt utgangspunkt bør samarbeid mellom instanser og tjenester i størst mulig grad bygge 
på samtykke til videreformidling av opplysninger fra dem som har krav på taushet.  

Innhenting av samtykke bidrar til å etablere et åpent og tillitsfullt samarbeid mellom instansene og 
tjenestene, barnet og familien. Dette har en egenverdi, og vil dessuten ofte være en forutsetning for å 
kunne hjelpe barnet og familien på best mulig måte. For sosialtjenestens del kommer prinsippet om 
medvirkning til uttrykk i sosialtjenesteloven § 8-4 hvor det heter at tjenestetilbudet så langt mulig skal 
utformes i samarbeid med klienten. Prinsippet kommer også til uttrykk i sosialtjenesteloven § 8-5 og 
barnevernloven § 6-4 hvor det heter at opplysninger så lang som mulig skal innhentes i samarbeid 
med den saken gjelder eller slik at vedkommende har kjennskap til innhentingen.  

Utgangspunktet om at formidling av opplysninger mellom instanser og tjenester fortrinnsvis bør skje på 
grunnlag av samtykke, gjelder imidlertid ikke i alle faser for alle typer saker der barn er utsatt for vold i 
familien. Både opplysningsplikten til barneverntjenesten, jf. kapittel 4, og anmeldelsesplikten til politiet 
ved alvorlige straffbare forhold, jf. kapittel 5, gjelder uavhengig av samtykke.  

I oppdagelsesfasen vil det dessuten i en del tilfeller kunne være av avgjørende betydning for den 
videre undersøkelsen eller etterforskningen av saken at barneverntjenesten og/eller politiet blir varslet 
før familien blir informert. Det bør da være barneverntjenesten eller politiet som avgjør når familien 
skal informeres.  

I utredningsfasen og tiltaksfasen vil det være mer aktuelt å forsøke å innhente samtykke. I saker der 
barn utsettes for vold i familien kan det imidlertid av og til, ut fra sakens karakter, være vanskelig både 
å få innhentet samtykke og å få etablert et nærmere samarbeid med familien. I en del av sakene der 
barn er utsatt for vold i familien vil den eller de som etter hovedregelen kan samtykke i at opplysninger 
om barn gis ut (vanligvis barnets foreldre) være inhabile fordi deres interesser strider mot barnets.  

I alvorlige tilfeller der foreldrenes interesser klart strider mot barnets interesser vil det ikke være aktuelt 
å innhente samtykke fra foreldrene. I slike tilfeller må det foreligge annet grunnlag for videreformidling 
av opplysninger. 

Krav til samtykke 

Når samtykke er aktuelt må det innhentes under omstendigheter som sikrer at det skjer frivillig og etter 
grundige overveielser hvor den som har krav på taushet har full oversikt over konsekvensene. 
Personen må opplyses om hva samtykket innebærer, herunder hvilke opplysninger det gjelder, hvem 
som skal få opplysningene og hva opplysningene skal brukes til. 

Det finnes i liten grad formelle formkrav til et samtykke. Både hensynet til forsvarlig saks behandling 
og behovet for i ettertid å kunne dokumentere hva noen har samtykket til, innebærer at et samtykke 
normalt bør være skriftlig. Det bør fremgå hvem som har samtykket, hvilke opplysninger samtykket 
gjelder, og hvilke mottakere og/eller formål samtykket gjelder for. Et samtykke kan når som helst, helt 
eller delvis, trekkes tilbake. 

Kompetanse til å samtykke 

Hovedregelen er at det er den opplysningene gjelder som kan samtykke i at de gis ut. Dersom 
opplysningene gjelder flere personer, for eksempel i en familie, må alle personene samtykke. Når et 
barn er utsatt for vold i familien blir spørsmålet hvem som kan samtykke i at opplysninger om barnet 
gis ut. Når opplysningene gjelder et barn kreves som en hovedregel samtykke fra den eller de som har 
foreldreansvaret. 

Etter barnevernloven § 6-3 har barn egne partsrettigheter fra de har fylt 15 år. Etter barnevernloven vil 
således både barnets og foreldrenes samtykke være nødvendig når barnet har fylt 15 år.  

Dersom de aktuelle opplysningene bare gjelder barnet vil i utgangspunktet barnets samtykke være 
tilstrekkelig. For helsetjenesten gjelder egne regler i pasientrettighetsloven om hvem som kan 
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samtykke til helsehjelp, jf. pasientrettighetsloven kapittel 4. Det er ellers ikke regulert i lovgivningen når 
mindreårige har en selvstendig samtykkekompetanse.  

Som et utgangspunkt kan samtykke fra barnet innhentes dersom barnet har oppnådd en slik 
modenhetsgrad at han eller hun kan forstå rekkevidden av samtykket. En grense på 16 år, tilsvarende 
hovedregelen om samtykkekompetanse for barn etter pasientrettighetsloven, kan benyttes som et 
veiledende utgangspunkt ved vurderingen av barnets modenhetsgrad. 

6.5 Anonymisering 
Taushetsplikten er begrunnet i hensynet til beskyttelse av den som har krav på taushet.  

Dersom opplysningene i en sak kan anonymiseres på en effektiv måte, er den som har krav på 
taushet fortsatt beskyttet. Anonymitet foreligger bare dersom det ikke er mulig, verken direkte eller 
indirekte, å spore opplysningene tilbake til de enkeltpersoner opplysningene knytter seg til. Dersom 
behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at de aktuelle opplysningene gis i statistisk form eller 
ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, kan opplysningene brukes uten hinder 
av taushetsplikten. Dette følger av forvaltningsloven § 13 a nr. 2, straffeprosessloven § 61 b nr. 2 og 
helsepersonelloven § 23 nr. 3. Anonymisering opphever således taushetsplikten for alle de offentlige 
instanser og tjenester som er sentrale i forhold til saker der barn er utsatt for vold i familien. 

Når anonymisering er aktuelt 

Saker der barn utsettes for vold i familien, eller der det er mistanke om dette, er ofte kompliserte. Det 
kan derfor være nyttig å diskutere problemstillinger og å få konkrete råd i samtaler med andre 
fagpersoner og instanser. Dette kan være særlig aktuelt i en innledende fase, hvor den som sitter med 
opplysninger kan være svært usikker på videre fremgangsmåte. I slike tilfeller kan det å ta saken opp i 
anonymisert form være en god løsning og ofte en nødvendig forutsetning. 

Krav til anonymiseringen 

Videreformidling av opplysninger på grunnlag av anonymisering kan bare skje hvis den opplysningene 
gjelder er effektivt beskyttet mot å bli identifisert.  

En konkret sak kan anonymiseres ved at navn, adresse og andre individualiserende kjennetegn tas 
bort og eventuelt erstattes med bokstaver eller lignende. Det kan også gis et sammendrag av saken 
uten at individualiserende data tas med. Det må vurderes fra sak til sak om opplysninger kan 
videreformidles i anonymisert form. Det må ikke bare vurderes om personene opplysningene gjelder 
kan identifiseres ut i fra de konkrete opplysningene som vurderes videreformidlet. Det må også 
vurderes om disse opplysningene kan kobles sammen med andre opplysninger slik at de til sammen 
kan identifisere personene opplysningene gjelder. 

Dersom opplysningene gjelder en sak som allerede er alminnelig kjent, kan det være en fare for at 
opplysningene som vurderes videreformidlet kan kobles sammen med denne saken. Dersom 
opplysningene gjelder en person som fra før er kjent for mottakeren, kan det være fare for at 
opplysningene kan kobles sammen slik at personene opplysningene gjelder blir identifisert. Den som 
vurderer å gi opplysninger i anonymisert form må derfor forsikre seg om at mottakeren ikke sitter med 
opplysninger som innebærer at personene opplysningene gjelder kan bli identifisert. I små kommuner 
kan selv få opplysninger gi muligheter for å kjenne igjen en person. Det er større fare for at personene 
opplysningene gjelder kan bli identifisert i et lite og gjennomsiktig samfunn enn i en stor by. 

Bruk av opplysninger for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller 
innhentet for, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og straffeprosessloven § 61 c nr. 2.  

Opplysningene kan blant annet brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring 
av avgjørelse, oppfølging og kontroll. Adgangen til å gi opplysninger fra seg kan benyttes når det i 
forbindelse med saksforberedelse er behov for å ta kontakt med en annen instans eller tjeneste for å 
innhente opplysninger med relevans for saken. For å få innhentet relevante opplysninger, vil det ofte 
være nødvendig å gi fra seg opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Slike opplysninger kan gis 
uten hinder av taushetsplikten så langt det er nødvendig for å få relevante opplysninger i saken. Hvilke 
opplysninger som kan gis, og mengden av opplysninger må vurderes i forhold til den enkelte 
samarbeidspartner. 

Dette grunnlaget åpner kun for en adgang til å gi opplysninger fra seg. Den som blir kontaktet i 
forbindelse med innhenting av informasjon må imidlertid på selvstendig grunnlag vurdere om 
informasjonen kan videreformidles. 
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Grunnlaget gjelder for de tjenestene og instansene som ikke omfattes av helsepersonelloven, eller lov 
om familievernkontor. Helsepersonell kan bare gi taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende 
personell eller utlevere dem til andre som yter helsehjelp dersom det er nødvendig for å yte helsehjelp, 
jf. helsepersonelloven §§ 25 og 45.  

Pasienten kan motsette seg at opplysninger utleveres, og pasientens oppfatning må da som regel 
respekteres. Ansatte ved familievernkontor kan gjøre opplysninger kjent for annet personell ved det 
enkelte kontor av hensyn til klientbehandlingen, med mindre klienten motsetter seg det og det etter 
forholdene kan og bør respekteres, jf. lov om familievernkontor § 7. 

6.6 Adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorgan og 
adgang til å anmelde lovbrudd til politiet  
Forvaltningsloven § 13 b nr. 5 gir et forvaltningsorgan en generell adgang til å opplyse et annet 
forvaltningsorgan om en persons forbindelse med organet, om avgjørelser som er truffet, og ellers 
slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, 
instruks eller oppnevningsgrunnlag. 

Det er særlig alternativet ”opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets 
oppgaver” som her er aktuelt. Dette alternativet gir for eksempel skolen adgang til å gi opplysninger til 
andre offentlige instanser og tjenester når det er nødvendig for å ivareta hensynet til elevens 
opplæring.  

Dersom en elev er utsatt for vold i familien, påvirker dette elevens opplæring på en negativ måte. Da 
vil relevante opplysninger om forholdet kunne videreformidles når dette er nødvendig for å bedre 
forholdet. Adgangen til å gi opplysninger avhenger ikke av at det er nødvendig å gi opplysninger for å 
fremme avgiverinstansen eller tjenestens oppgaver i den enkelte saken. Det er tilstrekkelig at 
videreformidling av opplysningene er nødvendig for å fremme avgiverinstansen eller tjenestens 
virksomhet og formål.  

Etter forvaltningsloven § 13 b nr. 6 har et forvaltningsorgan også adgang til å anmelde eller gi 
opplysninger om lovbrudd til politiet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn, eller forfølgning av 
lovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver.  

Av de instanser og tjenester som omfattes av denne veilederen gjelder bestemmelsene fullt ut for 
skolen og barnehagen. Dette innebærer at for disse er adgangen til å videreformidle opplysninger til 
andre instanser og tjenester relativt vid.  

Også for politiet gjelder adgangen til å gi andre organer opplysninger for å fremme politiets oppgaver, 
jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og straffeprosessloven § 61 c første ledd nr. 7. 

For barneverntjenesten og sosialtjenesten gjelder lignende men mer begrensede grunnlag, se punkt 
6.4.1 og 6.4.2 nedenfor. For helsetjenesten og familievernkontorene er det ikke noen generell adgang 
til å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer eller til politiet. Helsepersonelloven har ingen 
bestemmelse som tilsvarer forvaltningsloven § 13 b nr. 5, se imidlertid punkt 6.4.3. 

6.7 Særlig om barneverntjenesten 
Barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorgan, og til å anmelde eller gi 
melding om lovbrudd til politiet, er mer begrenset enn det som følger av forvaltningsloven § 13 b nr. 5 
og 6. Barneverntjenesten kan bare gi slike opplysninger når dette er nødvendig for å fremme 
barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller 
alvorlig skade for noens helse, jf barnevernloven § 6-7 tredje ledd. 

Nødvendig for å fremme barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver 

For barneverntjenesten er adgangen til å gi opplysninger til andre offentlige instanser og tjenester 
knyttet opp til hensynet til det enkelte barn. Barneverntjenesten kan derfor alltid gi opplysninger til 
andre offentlige instanser og tjenester når dette etter en konkret vurdering er nødvendig for å fremme 
barneverntjenestens oppgaver overfor et barn som er eller kan være utsatt for vold i familien. 
Barneverntjenesten kan ikke gi opplysninger ut i fra rene arbeidsmessige betraktninger, ved at dette 
forenkler barneverntjenestens arbeidsoppgaver, eller dersom formålet bare er å fremme 
mottakerorganets arbeidsoppgaver. 
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Nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse 

Barneverntjenesten kan også gi opplysninger til andre offentlige tjenester og instanser når det er 
nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. Dette grunnlaget 
for å videreformidle opplysninger er bare aktuelt i situasjoner hvor hensynet til barnet er ivaretatt, men 
hvor barneverntjenesten mener det er nødvendig å beskytte andre personers interesser. Det kan or 
eksempel være aktuelt å gi opplysninger til politiet om nærliggende fare for alvorlig mishandling av en 
voksen. 

6.9 Anmeldelse 
Vold i nære relasjoner er undergitt ubetinget offentlig påtale, og politiet bør i størst mulig grad ta 
ansvaret for at anmeldelse blir skrevet. Det er i slike saker ikke nødvendig for en fornærmet å anmelde 
det straffbare forholdet selv. Politiet kan på selvstendig grunnlag iverksette etterforskning. Det er viktig 
at det på forhånd foreligger nødvendig informasjon / dokumentasjon som danner grunnlag for videre 
straffesaksbehandling. 
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7. Eksisterende rutiner i voldssaker 

7.1 Ansvar i voldssaker 
All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan 
leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. 

Mistanke om vold og overgrep oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og 
familier. Eksempler på dette er skoler, barnehager og helsestasjoner. Andre tjenester og virksomheter 
som Nav, deler av pleie og omsorg, andre deler av helsetjenesten og deler av kulturtjenesten 
representerer imidlertid også fagområder som gjennom møteplasser med sine brukere kan få en rolle 
som ”oppdager”. 

7.2 Spesielt for helsetjenestene 
Helsepersonell er underlagt et lovverk som pålegger dem et noe sterkere hensyn til personvern enn 
de fleste andre offentlige tjenester. Dette, og at helsepersonell er underlagt bestemte 
autorisasjonsordninger, gjør at det stilles noe høyere krav til disse profesjonenes grunnarbeid før 
barneverntjenesten koples inn. 

Ut over dette gjelder de samme rutinene for helsepersonell og helsetjenester som for de øvrige 
offentlige tjenestene. 

7.3 Barneverntjenestens rutiner 
Barneverntjenestens arbeid er strengt lovregulert. Det skilles tydelig mellom meldingsfase, 
undersøkelsesfase og tiltaksfase. Og tydelige frister for meldingsavklaring (7 dager) og undersøkelse 
(3 mnd) er lovbestemt. Barneverntjenesten har også bestemmelser knyttet til personvern og 
taushetsplikt som er strengere enn for det meste av annen offentlig virksomhet.  

Barnevernet kan, og vil som oftest, være en nyttig samtalepartner når det dukker opp mistanke om 
vold eller overgrep mot barn, herunder også mistanke om at barnet er vitne til vold i hjemmet. Slike 
samtaler kan være på anonymt grunnlag, men når en sak er meldt til barnevernet, er det barnevernet 
som styrer det videre løpet. Hver henvendelse som identifiserer et mulig offer er å anse som en 
melding.  

‘Barnevernet har plikt til selvstendig å vurdere om de skal anmelde voldssaker, men som hovedregel 
vil man i Skien gå til politiet med slike saker. Barnevernet kan ikke innhente opplysninger og 
dokumentasjon for å bistå politiet i deres etterforskning, men dette gjøres i forbindelse med at 
barnevernet gjennomfører en egen undersøkelsessak parallelt med politiets etterforskning. Til eget 
bruk kan barnevernet innhente opplysning og dokumentasjon fra familien, skole, barnehage, SFO, 
helsesøster, helsestasjon osv. vedrørende barnet. 

Når barneverntjenesten vurder at et barn må plasseres utenfor hjemmet mot foreldrenes vilje, skal det 
forberedes en sak for Fylkesnemnda for barnevern og sosial saker som fatter vedtak om dette opp 
mot de kriteriene barnevernloven setter for omsorgsovertagelse. 

Barn kan imidlertid også plasseres etter akuttvedtak fattet av barnevernleder eller politijurist, men 
dette må da godkjennes av Fylkesnemnda innen 48 timer. Så må saken saksforberedes og behandles 
i sin fulle bredde innen 6 uker. Slike vedtak må, foruten å være basert på barnevernlovens kriterier for 
omsorgsovertagelse, også være tydelig hjemlet i trussel mot barnets liv og helse. Barnevernet har 
egne saksbehandlingsrutiner som regulerer alt barnevernfaglig arbeid. 

7.4 Politiets rutiner  
Politiet kan skrive en anmeldelse på bakgrunn av et straffbart forhold, eller motta en anmeldelse om 
en mulig straffbar handling, eks. gjennom brev, tlf. eller personlig oppmøte. 

Avhengig av opplysninger som fremkommer i anmeldelsen, blir det avgjort hva som skal gjøres videre. 
I en del tilfeller mottar politiet melding om vold fra barneverntjenesten som utløser politiets 
etterforskningsplikt. Formålet med etterforskningen er, foruten å avdekke kriminalitet, også å bidra 
med nødvendige opplysninger i forhold til barneverntjenestens behandling av spørsmålet om det skal 
settes i verk tiltak etter barnevernloven. 

Ut i fra de opplysningene som fremkommer i meldingen, oppretter politiet straffesak. 
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Politiet beslutter om det skal foretas tilrettelagte avhør der det er vitner under 16 år. Avhøret skal 
foretas så fort som mulig og senest to uker etter at anmeldelse av den straffbare handlingen er mottatt 
av politiet, jfr. Forskrift om avhør av barn og andre særlige sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte 
avhør) Tilrettelagte avhør tas av en politietterforsker under ledelse av en påtalejurist, jfr 
straffeprosessloven §239a  

Politietterforskeren er ofte en utdannet polititjenestemann/ kvinne med erfaring i å kommunisere med 
barn. I saker der barnevernet har eller kan få en rolle i saken, tilstrebes det at også barnevernet 
inviteres til å være til stede i forbindelse med tilrettelagte avhør. Tilrettelagte avhør skjer i 
spesialinnredede rom i Statens barnehus. Hovedhensikten med at det gjennomføres tilrettelagte avhør 
på denne måten, er at barn under 16 år skal slippe å møte i retten dersom det blir tatt ut tiltale. 
Videoopptak av avhøret kan da vises i retten. Det oppnevnes setteverge av overformynderiet for barn / 
unge under 18 år der det er motstrideneinteresser mellom den mindreårige og verge, eks. mor/far. 
Setteverge oppnevnes for å bistå barnet i forbindelse med straffesaken. Politiet vurderer fra sak til sak 
hvilke etterforskingsskritt som kan gjennomføres. Dette gjøres ut fra de opplysningene som foreligger 
før et evt. tilrettelagte avhør. Eksempler på slike etterforskingsskritt kan være: avhør av den 
mistenkte/siktede og av sentrale vitner, ransaking etc. Man bestreber seg på å koordinere slike 
aktiviteter i løpet av samme dag. Koordinering av oppfølging av barnet og familien, bl.a. samarbeid 
med barnevernet i den enkelte sak, skjer i alle saker, og knyttes ikke direkte opp mot 
etterforskingsskrittene i enkeltsaken. 

Vedlagt: Rutiner for samarbeid i saker der barnevernet anmelder familievolds - og overgrepssaker til 
Nordre Buskerud politidistrikt. 

7.5 Spesielt om arbeid med tolk 
Utgangspunktet i norsk forvaltningsrett er at norsk er administrasjonsspråket. Selv om 
minoritetsspråklige ikke har lovfestet rett til tolk i sin kontakt med offentlige organer, må allikevel 
forvaltningslovens bestemmelser om at saken skal være tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, forstås 
slik at innhenting av opplysninger ofte betinger tolkebruk (jf. Lovens §§ 16 og 17). Tilsvarende kan det 
samme følge av veiledningsplikten (jf. § 11). 

Språket er viktig for god kommunikasjon. Personer med svake norskkunnskaper klarer ofte ikke 
situasjoner (dette er alltid enklest på morsmål). Selv om personen har et godt overflatespråk kan det 
være godt og nødvendig å snakke eget morsmål når samtalen handler om vanskelige opplevelser. 

Skal vi hjelpe barn, må vi ha god kommunikasjon med foreldrene. Mestrer ikke foreldrene norsk, er en 
god tolk alfa og omega. Tolkens oppgave består kun i å tolke det som blir sagt av samtalepartene, 
uten å vurdere eller bedømme budskapets moral, sannhet eller nøyaktighet. Tolken har med andre ord 
ikke ansvar for at det som sies er riktig. Tolken har imidlertid ansvar for at det som sies blir tolket riktig. 
Tolken skal ikke lage sammendrag, da han kan komme til å utelate ting som kan ha betydning for 
sakens behandling. Tolken skal heller ikke komme med egne forklaringer. 

Viktig i forbindelse med bruk av tolk: 

 Ikke bruk barn eller andre familiemedlemmer som tolk. 

 Det hender at enkelte ikke ønsker å bruke en bestemt tolk, eller ønsker tolk av et bestemt 
kjønn. Etterlev dette etter beste evne. 

 Husk at også barn og ungdom kan ha behov for å snakke via tolk når det er slike vanskelige 
temaer. 

 Planlegg samtalen godt – dette innebærer bl.a. å avsette mer tid til en samtale med tolk enn 
for en tilsvarende ettspråklig samtale. Vurder om spørsmålene er enkle nok, planlegg de 
emner du ønsker å ta opp, og hva du ønsker samtalen skal føre til. I spesielt vanskelige saker 
kan det være nødvendig å orientere tolken på forhånd. 

 Avklar ansvarsforholdene – det er du som skal styre samtalen, ikke tolken. 

 Tolk skal ikke formidle kultur. Mange ønsker å bruke tolken som kulturformidler og –rådgiver. 
Tolken skal kun oversette det som kommer til uttrykk, verken mer eller mindre. 

 Noen ønsker imidlertid å ha med seg en minoritetsrådgiver som kan formidle kultur. Det er da 
viktig å skille mellom tolken og minoritetsrådgiverens rolle. Tolken skal ikke formidle kultur, og 
minoritetsrådgiveren er ikke tolk. 
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7.6 Om sikkerhet  
Alt hjelpearbeid hvor vold er en del av bildet, og som derfor på et eller annet vis involverer en 

voldsutøver, innebærer en vurdering av sikkerheten. Å samtale om vold kan skape sterke følelser 
både hos voksne og barn. For eksempel kan avmektigheten, skuffelsen og sinnet hos en voldsutøver 
gå ut over barn, partner eller andre. Det er derfor nødvendig å ha nødvendig kunnskap og 
kompetanse om vold for å intervenere i barns liv på en måte som fremmer deres utvikling og ikke 
setter dem i fare for mer eller alvorligere vold. 

Sikkerhet for barnet og voldsutøvers partner 

Foreldre og foreldre/barn skal snakkes med hver for seg i samtaler om vold. Det kan være farligere for 
barna og partner om man snakker med utøver og utsatt samtidig. 

Mange utsatte vil trenge saklig informasjon om at det vanligste er at volden blir verre over tid, dersom 
utøver ikke har begynt å ta ansvar for volden, eller søkt hjelp for å klare dette. De trenger videre å få 
informasjon om sine rettigheter, at volden er ulovlig, og volden kan anmeldes. Volden i barns liv kan 
fortsette selv om volden har opphørt, enten helt eller delvis. Ettervirkninger av vold og relasjonen til 
utøver fortsetter, derfor er det viktig med oppfølging av disse barna. Det er ikke uvanlig at for 
eksempel mor velger å gå tilbake til utøver.  

Videre kan mor finne seg en ny mann, som også utøver vold. Dette skjer i mange barns liv. Også her 
er det vanligvis riktig å samarbeide med barnevernet og krisesenteret. Den som utøver volden kan 
fortsette å true barn og mor/far i årevis etter et brudd. Politiet vil i slike situasjoner også være en viktig 
samarbeidspartner. Voldsalarm kan for eksempel være et riktig hjelpemiddel. 

Det kan være riktig å lage en detaljert sikkerhetsplan sammen med den voldsutsatte.  

Overskriften for en slik plan kan være: Hva kan du gjøre for å ta vare på deg selv (og barna 
dine) dersom ny vold skjer eller dersom du opplever at det er stor fare for ny vold? Noen 
stikkord for innholdet: Når du bringer volden på banen, ikke stå øverst i trappen, ikke ta det 
opp når du eller utøver har drukket, ha en venn/venninne som vet om når du skal ta opp dette 
temaet, sørg for å ha nummeret til krisesenteret eller andre viktige instanser lett tilgjengelig, ha 
pakket en koffert med det nødvendige osv. 

Å lage sikkerhetsplaner og sikre utsatte krever tverrfaglig samarbeid, primært mellom barnevernet, 
politiet, familievernkontor, krisesenter og eventuelt psykisk helsevern og helsetjenestene. Vurderes det 
som utrygt å sende barnet hjem etter at volden er avdekket, kontaktes barnevernet for videre 
vurdering av situasjonen om nødvendig. 

Sikkerheten for deg som ansatt 

Som hjelper må du alltid også tenke på din egen sikkerhet. Tenk over situasjonen på forhånd; hva skal 
vi samhandle om, hvordan kommuniserer jeg? Bør vi være to i samtalen? 

Informer kollegaer hvor du skal og når du kommer tilbake. Vurder risiko, og vurder om samtalen bør 
gjennomføres på kontoret. Ta med mobil på et eventuelt hjemmebesøk. 

Vær nøye med hvor du står eller sitter i forhold til voldsutøveren, kom ikke nærmere enn nødvendig og 
tenk gjennom eventuell rømningsvei. Gå alltid etter voldsutøveren ned trapper og inn dører. Ikke stå 
med ryggen til voldsutøveren. Tilkall andre hvis du føler deg truet eller usikker i en situasjon. 

 Skill mellom person og handling. Si at vi respekterer dem som personer selv om de slår, men 
ikke handlingen de gjør ved å slå. 

 Fortell at vi har et forbud i Norge mot å utøve vold mot barn, og mot partnerne våre. 

 Fortell at det er de voksnes ansvar å sørge for at hjemmet er trygt. 

 Fortell at det ER vanskelig å være foreldre, og at man blir sint mange ganger på barna sine 
eller kanskje partner. 

 Fortell at det er viktig med grenser, men at det finnes mange andre løsninger enn å slå/ true/ 
sperre inne (bruk de samme ordene som har blitt brukt). 

 Si at du kan hjelpe dem videre med dette som er vanskelig (det å oppdra barn), men at du må 
si ifra til noen andre som kan hjelpe. 

 Si at de som kan hjelpe jobber for barnevernet, og er spesielt flinke til å hjelpe familier med å 
slutte å utøve vold. De har i oppgave fra myndighetene å beskytte barn også i hjemmet. 
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8. Tjenestenes regelverk 

8.1 Helsetjenestene 
Det følger av helsepersonelloven § 21 at helsepersonell har profesjonsbestemt taushetsplikt om 
opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i 
egenskap av å være helsepersonell. Etter pasientrettighetsloven §13 har pasienten rett til vern mot 
spredning av opplysninger som går like langt som taushetspliktbestemmelsene i helsepersonelloven, 
jf. pasientrettighetsloven § 3-6.  

Av bestemmelsen går det frem at opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige 
opplysninger skal behandles i samsvar med bestemmelsene om taushetsplikt. Videre skal 
opplysningene behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder. 

Helsepersonell som har profesjonsbestemt taushetsplikt kan også ha forvaltningsmessig taushetsplikt 
i forhold til behandling av pasientopplysninger, jf. helseregisterloven14 § 15. Taushetsplikt etter 
helsepersonelloven gjelder alle grupper som har autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven. 
Helsepersonelloven gjelder for blant annet leger, tannleger, psykologer, sykepleiere, jordmødre, 
fysioterapeuter og annet helsepersonell når disse utøver sin profesjon. I praksis skal helsepersonell 
forholde seg til helsepersonellovens taushetspliktregler.  

Den klare hovedregel er at helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller tilgang til opplysninger 
som de får i egenskap av å være helsepersonell. Formålet med denne regel er å verne pasientens 
integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonellet. Bestemmelsene om 
taushetsplikt skal hindre at pasienter lar være å oppsøke helsetjenesten dersom de har behov for 
helsehjelp. 

Pasientene skal føle seg trygge på at de opplysninger som gis i forbindelse med helsehjelpen, ikke 
benyttes i andre sammenhenger. Når det er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, kan 
opplysninger gis til samarbeidende personell, med mindre pasienten motsetter seg det, jf. 
Helsepersonelloven § 25.  

Mottar helsepersonell henvendelser fra andre som yter helsehjelp, som trenger pasientjournalen eller 
deler av pasientjournalen for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, har de plikt til å levere ut opplysningene, 
med mindre pasienten motsetter seg det, jf. Helsepersonelloven § 45.I helsepersonelloven er det 
bestemt at taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21 ikke er til hinder for at opplysninger kan gis 
videre i visse situasjoner. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at pasientopplysninger kan gis til andre i den utstrekning 
pasienten selv samtykker til det, jf. helsepersonelloven § 22, se kapittel 6 punkt 6.1, eller når det er 
bestemt i lov eller i medhold av lov at taushetsplikt ikke skal gjelde.  

Helsepersonell har adgang til å gi opplysninger dersom disse er helt anonymisert, jf. 
Helsepersonelloven § 23 nr. 3, se kapittel 6 punkt 6.2. Opplysningene er ikke anonyme dersom de, 
direkte eller indirekte, kan spores tilbake til de enkeltpersoner opplysningene knytter seg til.  

Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysninger kan gis videre “når tungtveiende private 
eller offentlige hensyn gjør det rettmessig”, jf. helsepersonelloven § 23 nr. 4, se kapittel 6 punkt 6.4.3. 
Det er lagt til grunn en streng norm for når det kan være aktuelt å benytte denne opplysningsretten. 

Helsepersonell har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, se helsepersonelloven 
§ 33 jf. barnevernloven § 6-4. Helsepersonell har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen 
måte avverge visse alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet 
seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse. Det følger for øvrig av helsepersonelloven § 31 at 
helsepersonell skal varsle politiet dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person. 

8.2 Barnehage 
Ansatte i barnehagen har taushetsplikt etter den generelle bestemmelsen i forvaltningsloven § 13. 
Dette følger av barnehageloven § 20. 

Barnehagens adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester reguleres av 
forvaltningsloven §§ 13 a, 13 b og 13 d. Dette innebærer at ansatte i barnehagen blant annet kan 
formidle opplysninger til andre forvaltningsorganer på grunnlag av samtykke, hvis opplysningene er 
anonymisert, eller i konkrete saker når opplysningene brukes til det formålet de er gitt eller innhentet 
for, samt når videreformidling av opplysningene er nødvendig for å fremme barnehagens oppgaver, se 
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kapittel 6 punkt 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4. Barnehagen kan også anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd 
til politiet når barnehagen finner at dette er ønskelig av allmenne hensyn. 

Barnehagen har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. Barnehageloven § 
22 og barnevernloven § 6-4. 

Barnehagens ansatte har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse 
alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og 
grov legemsbeskadigelse. 

8.3 Skole  
Enhver som utfører arbeid eller tjeneste etter opplæringsloven og friskoleloven11 har taushetsplikt 
etter den generelle bestemmelsen i forvaltningsloven § 13. Dette følger av opplæringsloven § 15-1 og 
friskoleloven § 7-3. Opplæringsloven omfatter både grunnskolen og den videregående skolen. 
Skolenes adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester reguleres av 
forvaltningsloven §§ 13 a, 13 b og 13 d.  

Dette innebærer at lærere og annet skolepersonell blant annet kan formidle opplysninger til andre 
forvaltningsorganer på grunnlag av samtykke, hvis opplysningene er anonymisert, eller i konkrete 
saker når opplysningene brukes til det formålet de er gitt eller innhentet for og når videreformidling av 
opplysningene er nødvendig for å fremme skolens oppgaver, se kapittel 6 punkt 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4. 
Skolen kan også anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd til politiet når skolen finner at dette er 
ønskelig av allmenne hensyn, se punkt 6.4. 

Det følger av opplæringsloven at den forvaltningsmessige taushetsplikten gjelder for den virksomhet 
som drives av PP-tjenesten. For psykologer i PP-tjenesten gjelder imidlertid også den 
profesjonsbestemte taushetsplikten etter helsepersonelloven ved utøvelsen av enkelte typer 
oppgaver. Psykologer i PP-tjenesten utfører ulike typer oppgaver. De driver generell faglig veiledning 
overfor skolen, og opptrer som sakkyndig etter opplæringsloven. I noe utstrekning kan de også gi 
behandling til enkeltelever.  

Når psykologer i PP-tjenesten utøver generell faglig veiledning gjelder den forvaltningsmessige 
taushetsplikten etter opplæringsloven. Når de gir behandling eller individuell faglig veiledning til 
enkeltelever yter psykologer helsehjelp, og den profesjonsbestemte taushetsplikten vil da gjelde. 

Når psykologer opptrer som sakkyndige er oppdraget og mandatet forankret i opplæringsloven. 
Oppdraget faller likevel normalt inn under helsehjelpbegrepet i helsepersonelloven § 3. Psykologer 
som opptrer som sakkyndige bruker sin fagkyndighet som psykolog og utøver således sin profesjon. 
Det foreligger imidlertid ikke noe behandler - pasientforhold i denne sammenhengen, og hensynene 
som ligger bak den profesjonsbestemte taushetsplikten kan derfor ikke fullt ut gjøres gjeldende i disse 
tilfellene.  

Forutsatt at psykologen gjør det klart for eleven at vedkommende opptrer som sakkyndig, og at dette 
innebærer at opplysninger som skriver seg fra sakkyndighetsoppdraget blir gitt oppdragsgiver, er det 
den forvaltningsmessige taushetsplikten etter opplæringsloven som gjelder for de opplysningene 
psykologen mottar. Opplysninger som gis til oppdragsgiver blir deretter underlagt oppdragsgivers 
rådighet. 

Personalet i skolen har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. Opplæringsloven § 
15-3, friskoleloven § 7-4 og barnevernloven § 6-4. 

Skolens ansatte har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse alvorlige 
forbrytelser, jf. straffeloven § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov 
legemsbeskadigelse. 
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8.5 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, jf. Straffeloven 
Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Det betyr at all omgang med barn under 16 år som 
utgangspunkt er straffbart, uansett om barnet samtykker eller selv tar initiativet. 

Seksuell omgang med barn som er eldre, det vil si mellom 16 og 18 år, er ikke straffbart i seg selv, 
men kan være det hvis det for eksempel foreligger misbruk av stilling eller tillitsforhold, eller hvis det 
skjer vold eller trusler.  

Det er også forbudt å ha seksuell omgang med en person under 18 år dersom det skjer mot vederlag, 
altså prostitusjon. ”Barn som voldsofre” veileder, Stine Sofies Stiftelse 2009. 

 

8.6 Ringerike Familievernkontor 
Enhver som utfører arbeid eller tjeneste på et familievernkontor har taushetsplikt etter reglene i 
helsepersonelloven § 21. Dette følger av familievernkontorloven § 5. Ansatte på familievernkontor er 
dermed bundet av en streng taushetsplikt, som innebærer en plikt til å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om blant annet personlige forhold, som de får vite om i sitt arbeid. 

Familievernet har adgang til å videreformidle opplysninger til andre offentlige instanser og tjenester 
ved samtykke, jf. familievernkontorloven § 6, se kapittel 6 punkt 6.1. Familievernet har også adgang til 
å videreformidle opplysninger til andre instanser og tjenester når opplysningene er anonymisert eller 
når ”tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre”. 
Dette følger av familievernkontorloven § 5 som viser til helsepersonelloven § 23.  

Fagpersonell ved familievernkontor har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro 
at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 
familievernkontorloven § 10 og barnevernloven § 6-4. Ansatte på familievernkontor har som alle andre 
en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven § 139. 
Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle overgrep og grov legemsbeskadigelse. 

 

8.7 Barneverntjenesten 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan eller en institusjon etter 
barnevernloven har taushetsplikt i henhold til barnevernloven § 6-7 første ledd. Bestemmelsen 
henviser til forvaltningsloven § 13 til 13 e. 

Taushetsplikten som gjelder etter barnevernloven er imidlertid på enkelte punkter strengere enn 
taushetsplikten etter forvaltningslovens generelle bestemmelser. I motsetning til etter forvaltningsloven 
regnes alltid også fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel 
og arbeidssted som et personlig forhold som er omfattet av taushetsplikten etter barnevernloven. 

Videre er barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer, og til å 
anmelde eller gi melding om lovbrudd til politiet, mer begrenset enn den adgangen som følger av 
reglene i forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6. Barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger er 
begrenset til situasjoner der formidling av opplysninger er nødvendig for å fremme 
barneverntjenestens eller institusjonens oppgaver eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller 
alvorlig skade for noens helse, jf. barnevernloven § 6-7 annet ledd. 

Utover dette gjelder bestemmelsene om adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser og 
tjenester i forvaltningsloven §§ 13 a, 13 b og 13 d. Dette innebærer at barneverntjenesten blant annet 
kan formidle opplysninger til andre forvaltningsorganer på grunnlag av samtykke, hvis opplysningene 
er anonymisert, eller i konkrete saker når opplysningene brukes for å oppnå det formålet de er gitt eller 
innhentet for. 

Barneverntjenestens ansatte har som alle andre en plikt til å anmelde eller på annen måte avverge 
visse alvorlige forbrytelser, jf. straffeloven7 § 139. Bestemmelsen omfatter blant annet seksuelle 
overgrep og grov legemsbeskadigelse. 
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8.8 Politiet 
Reglene om politiets taushetsplikt er begrunnet dels i hensynet til personvern, dels i hensynet til 
etterforskning og muligheter til å avverge straffbare handlinger. Politiets taushetsplikt gjelder enhver 
som utfører arbeid eller tjeneste for politiet. Politiloven skiller mellom taushetsplikt for opplysninger 
som er kommet frem i straffesaker og for opplysninger som er kommet frem i politiets øvrige 
virksomhet, jf. politiloven § 24. 

Straffesaker 

Taushetsplikt for opplysninger politiet blir kjent med ved behandlingen av straffesaker reguleres i 
straffeprosessloven §§ 61 a til 61 e.  

Enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller arbeid for politiet eller påtalemyndigheten plikter å 
hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun i straffesaker får vite om noens 
personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også for andre opplysninger som det ut i fra hensynet til 
etterforskningen i den enkelte sak er nødvendig å holde hemmelig. På nærmere bestemte vilkår, som 
langt på vei sammenfaller med vilkårene i forvaltningsloven, kan politiet gi andre forvaltningsorganer 
opplysninger som ellers er taushetsbelagte.  

Blant annet kan politiet, uten hinder av taushetsplikt gi opplysninger om noens personlige forhold på 
grunnlag av samtykke, der opplysningene er anonymisert, eller for å oppnå at opplysningene brukes til 
det formål de er gitt eller innhentet for, se punkt 6.1, 6.2 og 6.3. Opplysningene kan også gis ut til 
andre offentlige organer når formålet er å forebygge lovovertredelser, jf. straffeprosessloven § 61 c nr. 
5. Straffelovens § 196 Plikt til å avverge et straffbart forhold.  

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den om unnlater gjennom anmeldelse eller annen måte å søke 
å avverge en straffbar handling eller følgende av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det 
fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått.  

Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten og gjelder straffbare handlinger som nevnt i 
straffelovens §§ 292 og 283 som omhandler mishandling i nære relasjoner og grov mishandling i nære 
relasjoner. 

§282 Mishandling i nære relasjoner 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre 
krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler 

A. Sin nåværende eller tidligere ektefelle/samboer,  
B. sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedadgående linje 
C. Sin slektning i rett oppstigende linje 
D. Noen i sin husstand eller 
E. Noen i sin omsorg 

§283 Grov mishandling i nære relasjoner 

Grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelser av om 
mishandlingen er grov skal det særlig leges vekt på om den har hatt til følger betydelig skade eller 
død, og for øvrig 

A. dens varighet 
B. om den er utført på en særlig smertefull måte, eller hatt til følge betydelig smerte eller 
C. Om den er begått mot en forsvarsløs person. 

Andre saker 

Taushetsplikten for opplysninger som er kommet til politiets kunnskap på annen måte enn ved 
behandlingen av straffesaker, følger av bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f med de tillegg 
og begrensninger som følger av politiloven § 24. Henvisningen til forvaltningsloven innebærer at 
politiet, uten hinder av taushetsplikten, kan gi opplysninger om noens personlige forhold til andre 
offentlige instanser på grunnlag av samtykke, der opplysningene er anonymisert, eller for å oppnå at 
opplysningene brukes til det formålet de er gitt eller innhentet for, se punkt 6.1, 6.2 og 6.3. Politiet kan 
også, uten hinder av taushetsplikt, gi slike opplysninger til andre offentlige myndigheter når formålet er 
å forebygge eller avverge straffbare handlinger, jf. politiloven § 24 fjerde ledd nr. 2. 

Dersom det er nødvendig av hensyn til etterforskningen, kan politiet pålegge offentlige organer som 
mottar informasjon fra politiet taushetsplikt, jf. straffeprosessloven § 61 c annet ledd og politiloven § 24 
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femte ledd. På den måten kan hensynet til samarbeidet i enkeltsaker vektlegges foran hensynet til å 
bevare taushet om etterforskningen. 

Politiets adgang til å gi ut opplysninger fra strafferegisteret er regulert i strafferegisterloven. Adgangen 
er svært begrenset. Politiet har opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et 
barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 
barnevernloven § 6-4, forvaltningsloven § 13 f annet ledd, straffeprosessloven § 61 c første ledd nr. 8 
og påtaleinstruksen9 § 5-2. 

8.9 Krisesenteret 
Krisesentertilbudet ble lovfestet med Lov om kommunale krisesentertilbud fra og med 01.01.10. 

§ 1. Formålet med loven. 

Formålet med denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn 
som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

§ 2. Krav til krisesentertilbudet 

Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne nyttes av personer som er utsatt for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig 
botilbud. 

Tilbudet skal gi voldsutsatte støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av 
tjenesteapparatet og skal omfatte: 

a) et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, og  

b) et gratis dagtilbud, og  

c) et helårs og heldøgns tilbud der personer nevnt i første ledd kan få råd og veiledning per 
telefon, og  

d) oppfølging i reetableringsfasen, jf. § 4.  

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til krisesentertilbudet som nevnt i andre ledd, uten 
henvisning eller timeavtale (lavterskeltilbud). 

Kommunen skal sørge for god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å 
ta vare på de særskilte behovene til brukerne. 

Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk atskilt. 

Tilbudet skal være individuelt tilpasset iht § 3 og kommunene skal sørge for at brukerne får en 
helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av 
tjenesteapparatet, jf. § 4.  

Alle ansatte har taushetsplikt etter § 5 og opplysningsplikt til barneverntjenesten etter § 6. De ansatte 
må levere politiattest etter § 7.  
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9. Tiltakskortet 
Når det avdekkes vold i nære relasjoner vil den videre strategien være avhengig av om situasjonen er 
akutt eller ikke. Ligger voldserfaringene tilbake i tid, bør man ta opp med vedkommende om 
vedkommende ønsker hjelp til å bearbeide opplevelsene. Både krisesentret og familievernkontoret har 
tilbud om støttesamtaler til den målgruppen. Kanskje kan den kommunale tjenesten som avdekker 
volden selv kunne tilby støttesamtaler. Vær klar over at det finnes hjelpetiltak som dekker ulike 
områder,  se på tiltakskortet. 

Er volden pågående og situasjonen akutt, kreves en annen tilnærming.  Det kan derfor være lurt å 
avklare med vedkommende om de ønsker hjelp fra krisesenteret. 

Forslag på saksgang når situasjonen er akutt: 

 

10. Handlingsplan – forslag til tiltak 
 

1. Tiltak overfor barn som lever med vold   

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 1.1  

Utrede «Alternativ til vold» som tiltak gjennom 
kommunal finansiering for å styrke tilbudet til barn 
som lever med vold. 

Målgruppe: Barn som lever med eller har erfaring 
med vold i nære relasjoner. 

Ansvar: Kommunalsjef Barn og unge 

Planperioden 2016.2019  

Tiltak 1.2  

Innføre rutine på informasjon om vold i nære 
relasjoner i oppstartsamtalene og på foreldremøter i 
barnehagene. 

Målgruppe: Barnehagene 

Ansvar: Styrerne i barnehagene 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 1.3  

Gjennomgå/oppdatere rutiner og kvalitetssystem for 
håndtering, rapportering og tjenester når det 
mistenkes at barn utsettes for vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Arenaer hvor man møter barn: 
Legetjenester,tannhelsetjensten, barnehage, skoler, 
helsestasjon 

Ansvar: Kommuneoverlegen, Fylkestannlegen, 

Kommunalsjefer skole og barnehage 

Behov for at det 
prioriteres ressurser 
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2. Tiltak overfor voksne som lever med vold   

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 2.1 

Utrede muligheten for «Alternativ til vold» gjennom 
kommunal finansiering for å styrke tilbudet til kvinner og 
menn som lever med vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Kvinner og menn som lever med vold i 
nære relasjoner 

Ansvar: Kommunalsjef Helse og omsorg 

Forslag til 
budsjett/interkommunalt 
samarbeid 

 

 

Tiltak 2.2 

Innføre rutiner rundt samtalene med alle nybakte 
foreldre på helsestasjonen hvor det tas opp temaer som: 

- krenkelser og det å være redd 

- barns utsatthet ved å være vitne til alle typer vold 

Målgruppe: Forebyggende helsetjeneste for barn, unge 
og gravide 

Ansvar: Enhetsleder Familie helsetjeneste. 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 2.3 

Oppfordre til å innføre temaet vold i dåpssamtaler og 
navnefest i ulike trossamfunn 

Målgruppe: Ansvarlig for seremoniene 

Ansvar: Politikere 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 2.4 

Videreføre og utvikle svangerskapsomsorgen med fokus 
på å identifisere vold i nære relasjoner og tilrettelegge 
tilbud hos jordmortjenesten og fastlegen. 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune som i sitt 
virke møter gravide kvinner som kan være utsatt for vold 
i nære relasjoner 

Ansvar: Enhetsleder Familie helsetjeneste. 

Kommuneoverlegen 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 2.5 

Øke bevisstheten om menn og eldre utsatt for vold i nære 
relasjoner, samt drive holdningsskapende arbeid ved å ha fokus på 
temaet i tverretatlige kurs og konferanser 

- Informasjon om tilbudet til menn ved Krisesenteret 

- Informasjon om tilbudet til hjemmeboende eldre med 
og uten kommunale hjelpetjenester.  

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune som i sitt 
virke møter personer som kan være utsatt for vold i 
nære relasjoner 

Ansvar: Enhetslederne i alle kommunalområdene 

Behov for 
opplæringsvirksomhet 
og innføres i allerede 
eksisterende rutiner 
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3. Tiltak for å bekjempe ekstrem kontroll, 
æresrelatert vold og kjønnslemlestelse 

  

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 3.1 

Videreutvikle og følge opp kunnskap om temaet vold i 
nære relasjoner i introduksjonsprogrammet, 
voksenopplæringens norsk- og grunnskoleopplæring. 

- Opplæring om skadevirkninger av oppdragervold 

Målgruppe: Minoritetsfamilier 

Ansvar: Læringssentret/migrasjonshelsetjenesten 

Innføres i allerede 
eksisterende rutiner 

 

Tiltak 3.2 

Utrede muligheten for «Alternativ til vold» gjennom 
kommunal finansiering for å styrke tilbudet til kvinner og 
menn som lever med vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Kvinner og menn som lever med vold i 
nære relasjoner 

Ansvar: Forslag til budsjett/interkommunalt samarbeid 
Videreutvikle eksisterende rutiner og kvalitetssystem for 
håndtering og rapportering ved bekymring for 
kjønnslemlestelse og tvangsekteskap ved reiser og 
ferier i utlandet. 

- Revidere eksisterende rutiner for oppfølging ved 
mistanke om utført 

kjønnslemlestelse 

Målgruppe: Minoritetsfamilier 

Ansvar: Barnevernleder, Flyktninghelsetjenesten 

Behov for at det 
prioriteres ressurser og 
at det innføres i 
allerede eksisterende 
ruiner 

 

 

Tiltak 3.3 

Igangsette samtalegrupper for innvandrerungdom 

Målgruppe: Minoritetsfamilier 

Ansvar: Migrasjonshelsetjenesten 

Behov for at det 
avsettes ressurser 

 

Tiltak 3.4 

Den som utøver vold i nære relasjoner skal tilbys 
behandling. 

Målgruppe: Personer som utøver vold i nære relasjoner 

Ansvar: Forslag til budsjett/interkommunalt samarbeid 

Mulig behov for at det 
avsettes ressurser  
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4. Tiltak for å styrke hjelpeapparatets kunnskap 
og samarbeid 

  

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 4.1 

Arrangere tverretatlige kurs/konferanser om vold i nære 
relasjoner hvert andre år (avdekke, mistanke, ansvar og 
meldeplikt osv) 

- Oppfordre til jevnlige temadager om dem som møter 
voldsutsatte i sitt arbeid 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike Kommune og andre 
samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer 
som kan være utsatt for vold i nære relasjoner 

Ansvar: Kommuneoverlegen, Kommunalsjef helse og 
omsorg. 

Behov for at ansatte 
frigjøres til 
opplæringsvirksomhet 

Øremerke midler til 
felles 
kompetanseheving/ 
veiledningsmateriell 

 

Tiltak 4.2 

Ansatte i Ringerike Kommune og andre aktuelle 
samarbeidspartnere skal gjøres kjent med Veilederen/ 
Handlingsplanen mot Vold i nære relasjoner. 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike Kommune og andre 
samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer 
som kan være utsatt for vold i nære relasjoner 

Ansvar: Kommunalsjef helse og omsorg 

Behov for at ansatte 
frigjøres til 
opplæringsvirksomhet 

 

 

Tiltak 4.3 

Øke bevissthet, kompetanse og samhandling rundt 
temaet sammenhengen mellom bruk av anabole 
androgene steroider og utøvelse av vold ved å: 

- Delta i fagkonferanse om anabole steroider i regi av 
Antidoping Norge 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune og andre 
samarbeidspartnere som i sitt arbeid møter personer 
som kan bli berørt av dette.  

Ansvar: Kommunalsjef Helse og Omsorg og 
Kommuneoverlegen 

Behov for at det 
prioriteres 
opplæringsvirksomhet 

 

 

Tiltak 4.4 

Øke bevissthet, kompetanse og samhandling om tema 
ekstrem kontroll, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse. 

Målgruppe: Ansatte i Ringerike kommune og 
andresamarbeidspartnere som i sitt arbeid møter 
personer som kan bli berørt av dette. 

Ansvar: Kommunalsjef Helse og Velferd/ og 
Kommuneoverlegen 

Behov for at det 
prioriteres 
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5. Tiltak for gjennomføring av planen   

Tiltak Ressurser Tidsramme 

Tiltak 5.1 

Oppfølging av handlingsplanen og gjennomføring av de 
aktuelle tiltakene 

Målgruppe: Alle kommunens ansatte 

Ansvar: Alle kommunens ansatte 

Bruk av allerede 
eksisterende ressurser 

 

 

Tiltak 5.2 

Jevnlig evaluering og rullering av handlingsplanen hvert 
3 år 

Målgruppe: Alle kommunens ansatte 

Ansvar: Rådmann 

Bruk av allerede 
eksisterende ressurser 
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11. Vedlegg - rutiner: 

11.1. Mottak av meldinger til Barneverntjenesten 
Formål/hensikt 

Å sikre at henvendelser til barneverntjenesten om bekymring for et konkret barn blir tatt i mot og 
behandlet faglig forsvarlig og i tråd med kravene i barneverntjenesteloven og annet regelverk. 

Mottak- akutt og voldsmottaket har følgende funksjon: 

-- mottak og avklaring etter gjeldene prosedyre 

-- håndtering av akuttsaker etter gjeldende prosedyre 

-- behandle saker/forespørsler om innsyn i dokumenter/mapper 

-- svare på spørsmål vedr. barneloven (samvær, daglig omsorg osv.) 

-- svare på førstegangsspørsmål om adopsjon-sende ut aktuelle skjemaer etc. 

-- delta i møter med instanser (utenom TFM) som ønsker å diskutere barn/familier der det er 

usikkerhet på om den skal meldes til barnevernet 

Definisjon av melding: 

En melding er enhver henvendelse som kommer til barneverntjenesten om bekymrig for et konkret 
barn, uavhengig av form og hvem som er melder. 

Akuttsaker: 

Akuttbestemmelsene i loven skal brukes med forsiktighet og tolkes strengt. Akuttvedtak skal unngås 
hvis mulig. 

Definisjon av akuttsak: 

-- barnet er uten omsorg 

-- det har oppstått en akutt skaderisiko, dvs. at barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i 
situasjon Meldinger som dreier seg om barn der det er mistanke om at de er utsatt for vold, seksuelle 
overgrep, kjønnlemlestelse og/eller tvangsgifte, skal alltid regnes som akuttsaker, og behandles etter 
denne prosedyren. 

Fordelingsmøte i mottaks- og akuttfunksjonen 

Fordelingsmøtet, avholdes før meldingsmøtene på mandager og torsdager. Her fordeles innkomne 
meldinger på en av saksbehandlerne i mottaks- akuttfunksjonen. 

Meldingsmøtet 

Her drøftes alle meldinger (med unntak av det som går frem av punkt 5), og det avgjøres om 

meldingen skal 

• henlegges 

• undersøkes videre 

Blir saksbehandler i mottaks- og akuttfunksjonen etter meldingsmøte i tvil om konklusjonen som ble 
trukket i møtet likevel er riktig (det kan for eksempel komme nye opplysninger), må saken tas opp på 
nytt i meldingsmøtet med de samme deltagerne som var med på den første beslutningen. Hvis saken 
henlegges kan ansatte i mottaks- og akuttfunksjonen gi melder og/eller foreldre råd og veiledning 
enten over telefon eller ved å ta en samtale (bør begrenses til en tlf./samtale.) 

Hvis saken skal undersøkes skal det i meldingsmøte avgjøres om undersøkelsen skal starte opp med 
mottaksmøte, eller om den skal undersøkes av barneverntjenesten uten et slikt møte (på tradisjonelt 
vis),  

Ved avgjørelse om mottaksmøte, skal det samtidig også avgjøres hvem som skal innkalles til dette, 
bl.a. om barn/ungdom skal innkalles. 

Ved uenighet om konklusjonene, er det barnevernsleder som avgjør. Ved barnevernleders fravær, 
skal stedfortreder ta avgjørelsen. 
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Etter meldingsmøtet 

Når meldingsmøte har konkludert med videre undersøkelse, enten med eller uten mottaksmøte, 
ordeler teamleder (evt. konsulent) for barne- eller ungdomsteamet saken til saksbehandlere i teamet 
når det er ledig kapasitet. Dette gjøres på teammøtene. 

Når undersøkelsen skal starte med mottaksmøtet 

-- og saken fordeles rett etter meldingsmøtet, skal saksbehandler i mottaks- og akuttfunksjonen få 
beskjed om hvem som har blitt saksbehandler(e). 

-- og saken ikke umiddelbart fordeles til saksbehandler, skal teamleder gjennomføre mottaksmøtet 
sammen med ansatte i mottaks- og akuttfunksjonen. Hvis mottaksmøte ikke skal holdes, får disse 
saksbehandlerne overført saken til seg og starter undersøkelsen. 

Tilbakemelding til melder 

Når konklusjonen er trukket, skal melder ha tilbakemelding. Hvis det arrangeres mottaksmøte, og 
melder møter her, får melder kjennskap til konklusjonen via dette. 

Mottaksmøtet 

Undersøkelser kan starte med mottaksmøte når foreldrene gir samtykke til dette. Det vil sjelden være 
aktuelt å ha mottaksmøte ved meldinger som kommer mindre enn 6 mnd. etter at samme sak ble 
henlagt i barneverntjenesten. Målsettingen med mottaksmøtet er å: 

-- Avklare meldingsinnholdet med meldingsinstans og familien. 

-- Skape best mulig samarbeidsrelasjoner tidligst mulig. 

-- Finne frem til ressurser i nettverk og familie, evt. få frem tanker/forslag om tiltak 

-- Tydeliggjøre for de andre deltakerne, barneverntjenestens vurderinger så langt i saken (møtet i 
møtet) 

11.2. Rutiner for samarbeid i saker der barnevernet anmelder 
familievolds - og overgrepssaker til Sør Øst Politidistrikt tidligere 
Nordre Buskerud politidistrikt 
1. Drøftinger om sak bør anmeldes eller ikke kan gjøres anonymt med politiet ved å kontakte 
familievolds- og sedlighetskoordinator (FV/SO-koordinator) ved So-teamet i Telemark politidistrikt. 
Leder /jurist på so-teamet kan gi generelle opplysninger om hva som normalt skal foreligge av 
opplysninger for at det skal foreligge rimelig grunn til å starte politietterforskning. 

2. Underretting om mulige straffbare forhold bør inneholde: personalia, faktaopplysninger samt 
relevante opplysninger. 

3. Før anmeldelse blir sendt/overlevert politiet bør fortrinnsvis leder av So-teamet eller 
saksjourhavende etterforsker kontaktes om det forstående og om gjeldende saksbehandlingstid og 
mulig oppstart på saken. 

4. Etter anmeldelsen er levert har saksbehandler i begge etater ansvar for å sette seg i kontakt med 

hverandre og; 

 Man informerer den andre om sin egen fremdriftsplan i saken, eventuelle aksjonsplaner og 
tidspunkt og legger eventuell felles fremdriftsplan sammen, med ansvarsfordeling, bistand til 
hverandre m.v. 

 Der det er planlagt aksjoner, særlig med dommeravhør, bør det tilstrebes å avtale et felles 
møte/telefonmøte i forkant der, etterforsker, påtaleansvarlig, eventuelt dommeravhører og 
saksbehandler(e)i barnevernet utveksler relevant informasjon og praktiske opplysninger i 
forbindelse med aksjonen/dommeravhøret. 

 Dersom retten/ saken tillater det bør barnevernet være representert ved dommeravhøret. 

 Etter gjennomført dommeravhør/andre viktige avhør setter man seg hurtig i kontakt med 
hverandre og informerer hverandre om videre saksgang. 

5. Av hensyn til bevisforspillelsesfaren bes om at saken i mest mulig grad skjermes/ holdes 
uavdekt overfor den mistenkte overgriper og den/ de som ut i fra situasjonen kan bruke informasjonen 
til skade for etterforskningen, dersom det er forsvarlig av hensyn til barnets beste, inntil politiet har 
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vurdert bevissikringen og avholdt eventuelle aksjoner. Det er viktig at den informasjonen som gis 
uformelt i drøftingsmøter ikke blir gjenstand for informasjon i offisielle notater/journaler uten at dette er 
avklart med informasjonsgiver. Begge etater bør tilstrebe å samarbeide slik at deres oppgaver og 
formål blir ivaretatt på best mulig måte. 

11.3. Anmeldelse til politiet bør inneholde: 
Må vurderes fra sak til sak. Listen er ikke uttømmende og sakene er svært forskjellige slik at det ikke 
er mulig å sette opp en standard mal for alle saker. Ikke alt er relevant i alle saker og andre ting kan 
være svært relevant i en spesiell sak. (Er du i tvil: ta med mer heller enn mindre eller ring oss!) 

 Navn, fødselsnummer, adresser, telefonnummer og arbeidssted / skole på alle involverte i 
saken 

 Tydelig beskrivelse av de aktuelle relasjoner mellom involverte 

 SVÆRT detaljert beskrivelse av barnevernets kunnskap om saken og hva som er gjort i første 
kontakt / melding om familien / barnet 

 Hvem (navngitt) har snakket med aktuelle involverte 

 Når og hvor skjedde dette 

 Hva var utgangspunktet for samtalen 

 Hvem var til stedet da dette skjedde. Var evt. mor/far, andre i rommet ved siden av? 

 Hva er sagt / gjort 

 Hvordan er spørsmål stilt 

 Hvilke reaksjoner kom på spørsmålet 

 Hva var svaret 

 Hvordan forløp samtalen videre 

 Detaljer, detaljer, detaljer 

 Tilsvarende beskrivelse av videre oppfølging, kontakt og samtaler med barnet / familien og 
andre relevante personer i barnets liv 

 Hvem er disse og hvilken rolle har de i barnets liv (besteforeldre, steforeldre, gode venner 
o.a.) 

 Beskrivelse av all kontakt med andre etater / institusjoner, skole: hvem er lærer / 
kontaktperson i barnehage – hvem kjenner barna best 

 Hvilken informasjon har disse om 

 Barnet: nivå, språk, interesser 

 Foreldre: adferd, relasjoner seg i mellom, konflikter osv. 

 Dersom det er språkvanskeligheter hos foreldre og/eller barn – beskriv detaljert 

 Hva er morsmål 

 Hva er utfordringene med å kommunisere med dem på norsk - hvis det er mulig 

 Evt. problemer i forhold til funksjonsnivå – mentalt eller på annen måte – beskrives detaljert 

 Hvem kan evt, si mer om dette – evt. behandlingspersonell involvert 

 Evt. trusselbilde som aktualiserer spesielle tiltak 

 Hvilke planer har barnevernet for videre i oppfølging av saken 

 Navn, telefonnummer til saksbehandler som skal kontaktes i saken 
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12. Viktige telefoner 
Ringerike kommune:      32117400 

Politiet       02800/112 

Barneverntjenesten:      32117400 

Barnevernvakta:  

Legevakt:       116 117 

Overgrepsmottaket i Drammen:    32269000 

Senter mot seksuelle overgrep i Buskerud (PRIS): 32045800 

Barnas Hus i Sandefjord:    116 111 

Krisesenteret i Hønefoss:    32 17 06 90 

Helsestasjonen:     32117575 

Alarmtelefonen for barn og unge:   116 111 

Røde Kors telefon om tvangsekteskap    815 55 201 

IMDI       24168800 

Nasjonal kontakttelefon for eldre  
som er utsatt for overgrep:     800 30 196 

Kriseteamet i Ringerike:                                 46845726 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3192-2  Arkiv: 233 A10 &88  

 

Sak: 18/16 

 

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med prosedyrer  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Retningslinjer og prosedyrer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager ved nyetablering, utvidelser, vesentlige endringer i vedtatte tiltak og 

overdragelse/salg av barnehager slik de fremkommer vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3192-1   Arkiv:   

 

Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-

kommunale barnehager  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Retningslinjer og prosedyrer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager ved nyetablering, utvidelser, vesentlige endringer i vedtatte tiltak og 

overdragelse/salg av barnehager slik de fremkommer vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 
Sammendrag 

Frem til 2011 hadde kommunen plikt til å gi tilskudd til ordinær drift til alle godkjente ikke-

kommunale barnehager. 

Fra og med 1. januar 2011 ble det gjort endringer i barnehageloven som følge av 

omleggingen til rammefinansieringen av barnehagesektoren. Dette gjelder barnehagelovens 

§§ 8 og 14 med tilhørende forskrift om likeverdig økonomisk behandling ved tildeling av 

offentlige midler. § 14: 

Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager 

i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren ble 

rammefinansiert. 

Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 

barnehagesektoren er rammefinansiert. 

 

For barnehageplasser som etableres etter 01.01.2011 er det altså opp til kommunens skjønn 

å finansiere nye, ikke-kommunale barnehageplasser. 

Hensikten med denne saken er å legge frem hvilke retningslinjer som skal gjelde ved 

tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Plan for 

barnehageutbygging skal rulleres hvert 4. år.  

Bakgrunn 



Fra og med 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra 

kommunens to år gamle regnskap. Dette blir videreført i den nye finansieringsordningen, 

som trådte i kraft 1. januar 2016. Det betyr at det fremdeles er kommunens utgifter i egne 

kommunale barnehager to år før tilskudds året som er beregningsgrunnlaget for 

driftstilskuddet til de private barnehagene. For tilskudds året 2016 skal kommunen bruke 

kommuneregnskapet for 2014 i tilskuddsberegningen. Jfr. Ringerike kommunes praksis sak 

nr. 14/2898,  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen stiller som vilkår for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager at alt 

godkjent leke- og oppholdsareal skal utnyttes, samt at den oppsatte framdriftsplan for tiltak 

som er medtatt i barnehageutbyggingsplanen følges. 

Retningslinjene for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager vil 

gjelde: 

 Nyetablering 

 Økning av antall barnehageplasser i eksisterende barnehager 

 Eierskifte 

 Overdragelse/salg av barnehager 

 Ved vesentlige endringer i vedtatte tiltak i plan for barnehageutbygging. Med 

økning/vesentlige endringer menes her en utvidelse med 9 barn under 3 år eller 18 

barn over 3 år eller mer. Mindre aktivitetsøkning vil bli regulert ved vedtatt 

telledatoene. 

 

Søknader om kommunalt tilskudd til nye plasser i forbindelse med nyetablering og utvidelse 

foreslås behandlet politisk to ganger årlig. Hoved utvalg Oppvekst og kultur har fullmakt til 

å vedta å gi kommunalt vedtak etter Kommunestyrets delegering av avgjørelsesmyndighet i 

Ringerike kommune (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013). Kommunestyrets 

avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende områder når det gjelder 

prinsipielle avgjørelser i:  
Pkt. 7 Lov om barnehager 17. juni 2005 nr. 64. 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert rådmannen. 

 
Kommunestyre vedtok i sak 13/2956-13 Barnehageplan i Ringerike kommune. I planen ble 

det skissert at Rådmannen vurderer det å kunne tilby tilstrekkelig barnehageplasser som en 

av forutsetningene for å kunne utvikle kommunen til et attraktivt boområde, både for 

allerede bosatte i kommunen og for å oppnå ønsket tilflytting. Ny barnehageplan utarbeides 

som en oppfølging av barnehage-, skolebehovsanalysen.   

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-

kommunale barnehager med prosedyrer vedtas.  

 

 
 

 

Vedlegg 



Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager med prosedyrer 

Ringerike kommune. 

  

 

Ringerike kommune, 24.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Barn og unge  

                                                                                                                      

 
 
 
Retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager med prosedyrer 
i Ringerike kommune. 
 
Kap. 1  
 
Barnehager som er etablert får tilskudd ut ifra barn som er plassert pr. 15.12.  
I tillegg til de tiltak som er skissert og som er sikret tilskudd, vil det komme nye søknader om 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dette vil være tiltak som erstatter plasser som finnes, 
slik at det totale antall plasser i planens tidsperiode ikke vil overskride antall plasser som er 
skissert i planen. Rådmann vil behandle og vurdere søknadene om kommunalt tilskudd en 
gang i året, og deretter fremlegge tiltakene for politisk behandling. 
Søknadene om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager vil bli behandlet ut ifra 
følgende retningslinjer: 
 

1. Behov for barnehageplasser i nærmiljøet. Nye barnehager/plasser vil i første omgang 
vurderes i: 

a. Deler av kommunen hvor det er underdekning i dag, jfr. behovsanalysen.  
b.  Forhold til tomtens egnethet til barnehageformål. 

 
2. Den konkrete søknaden vil bli vurdert utfra: 

a. Søker har eierrettigheter til eiendommen er slik at krav i plan- og 
bygningsloven oppfylles og at eiendommen er regulert til formålet. 

b. Tilsagn om tilskudd kan gis når det foreligger rammetillatelse etter plan- og 
bygningsloven.  
 

3. Det foreligger finansieringsplan for realisering av prosjektet. 
 
 
Kap. 2 
 
Prosedyre ved søknad om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
Søknad om kommunalt tilskudd må inneholde: 
 
En konkret beskrivelse av tomt, bygning eller ønsket utvidelse i eksisterende barnehage. 
Driftsmessige endringer ved salg/eierskifte av barnehagen 
Dokumentasjon av eierskap 
Reguleringsstatus på eiendommen 
Godkjent rammetillatelse for prosjektet, dersom nye tiltak er nødvendig 
Fremdriftsplan for tiltaket. Forventet dato for oppstart av barnehagen 
Finansieringsplan for tiltaket 
Antall barn 
Bemanningsplan 
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Barn og unge  

                                                                                                                      

Arealnorm inne for barn under og over tre år 
Forventet godkjent leke- og oppholdsareal inne og ute 
 
Prosedyren gjelder for nyetablering, økning av antall barnehageplasser i eksisterende 
barnehager, ved eierskifte (overdragelse/salg av barnehager) og ved vesentlige endringer i 
plasser. 
Det er en forutsetning for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager at alle krav i 
reguleringsplaner og annet lovverk er oppfylt før tilskuddet gis. Kommunalt tilskudd vil kun 
bli gitt når barnehagen er godkjent iht. Lov om barnehager, som endelig godkjenningsinstans. 
Dette er eiers ansvar å påse. 
 

Det stilles vilkår om at alt godkjent leke- og oppholdsareal skal utnyttes for at den ikke-
kommunale barnehagen skal motta tilskudd. Vilkår om å følge fremdriftsplan for 
utbyggingsprosjekter 
Det stilles som vilkår til tilskudd at den oppsatte fremdriftsplan for utbyggingsprosjektene 
medtatt i barnehageutbyggingsplanen følges. 
Det er opp til kommunens skjønn å avgjøre om det skal ytes tilskudd til barnehager som 
etableres etter 
01.01.2011. I Plan for barnehageutbygging 2012-2024 er det lagt fram en plan over de 
tiltak/nye barnehageplasser som forventes å komme i perioden. Der det bare er oppgitt år for 
ferdigstillelse, er det forutsatt at dette er pr. 1. september slik at barnehageretten kan 
realiseres. Dersom nye tiltak kommer til utover de som er med i vedtatt plan, vil det kreves et 
nytt politisk vedtak for at disse skal få tilskudd. 
 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3395-1   Arkiv: 033  

 

Hovedutvalget - endring av navn  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning endrer navn til Hovedutvalget for 

Samfunn. 

2. Som kortform brukes HS. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

Over tid har begrepet «tekniske enheter» som samlebetegnelse på enhetene innenfor de 

tekniske fagområdene i kommunen gått ut av bruk. For å fokusere på det brede 

virksomhetsområdet disse enhetene representerer overfor kommunens innbyggere ble 

samlebegrepet «Samfunn» innført som betegnelse innenfor kommunens administrative 

struktur i 2014.  

 

Det politiske utvalget som er delegert myndighet innenfor disse saksområdene har de 3 siste 

valgperioder hatt betegnelsen «Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning». 

 

Rådmannens vurdering 

Betegnelsen «Samfunn» oppleves dekkende for virksomheten innen den tidligere Teknisk 

sektor i den kommunale begrepsverden. Alle enheter i denne fagkretsen leverer tjenester 

som bygger opp under intern kommunal tjenesteyting, infrastruktur og publikumstjenester i 

hele Ringerikssamfunnet. 

 

Samfunn består i dag av; Brann og redningstjenesten, Miljø og arealforvaltning, Teknisk 

forvaltning, Teknisk drift og Utbygging. 



Rådmannen anbefaler at det navnet på det politiske organ med myndighet innen 

saksområdet gis navn som gjenspeiler hele saksområdet og er en gjennomgående betegnelse 

i administrativ og politisk organisering. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler:  

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3051-1   Arkiv: 130 &10  

 

Plansamarbeid i Ringeriksregionen  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Forslag til vedtak:  
 

 Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen for plansamarbeid i Ringeriksregionen. 

 
 Kommunestyret ber rådmannen etablere dette samarbeidet så snart som mulig, 

rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale med partene. 

 
 Økte kostnader innarbeides i fremtidige budsjetter. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Plansamarbeid Ringeriksregionen 
 

Bakgrunn for saken 
Rådet for Ringeriksregionen har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune tatt initiativ til 
å etablere et plansamarbeid for regionen. 
 
Rådet for Ringeriksregionen vedtok den 09.11.15: 
1) Rådet for Ringeriksregionen imøteser forslag til en forpliktende regionutviklingsavtale 
mellom staten, kommunene og andre samarbeidsparter slik transportetatene har tatt til 
orde for.  
2) Rådmennene anmodes om å utrede et samarbeid om plan- og utviklingsoppgavene som 
følger av de nye samferdselsprosjektene i regionen, og som en naturlig del av 
utviklingsavtalen jfr. pkt. 1.  



a) Rådmennene iverksetter kartlegging av hvilke behov som vil oppstå for planarbeid og 
interaksjoner mellom Statens vegvesen/Jernbaneverket og kommunene, i første omgang i 
forbindelse med Ringeriksbanen og E16. Kartleggingen må også vise når behovene oppstår 
og hvilket volum som kan anslås på arbeidet i de ulike fasene.  
b) Det må også avklares med andre samarbeidspartnere, herunder Bærum kommune og 
fylkeskommunene, hvordan vi på en god måte kan samarbeide om planleggingen framover.  
c) Hole og Ringerike tar hovedansvar for kartleggingsarbeidet i samråd med Jevnaker.  
  
De tre kommunene og fylkeskommunen har i samarbeid/ fellesskap vurdert/ utredet et 
plankontor/ plansamarbeid for å få frem: 

 Målsettinger 

 Oppgaver som skal løses  

 Organisering og styringsstruktur 

 Kompetanse 

 Kapasitet 
 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
Gro Ryghseter Solberg Buskerud fylkeskommune (leder) 
Hilde Fivelsdal, Rådet for Ringeriksregionen (sekretær) 
Hilde Reine, Buskerud fylkeskommune 
Gunn Edvardsen, Ringerike kommune 
Grethe Tollefsen, Ringerike kommune 
Hans Tollef Solberg, Jevnaker kommune 
Heming Herdlevær, Hole kommune 
John-Morten Landrø, Hole kommune 
 

Utfordringer og muligheter for Ringeriksregionen 
Ringeriksregionen står foran en spennende og krevende tiårsperiode med flere store 
samferdselsutbygginger som forventes å gi positive ringvirkninger for regionen. Ny 
Ringeriksbane og E16. I den forbindelse blir det viktig å legge godt til rette for 
samfunnsutviklingen gjennom helhetlige og godt koordinerte planer. 
 
I 2011 fattet alle kommunene i Ringeriksregionen vedtak om å etablere en Ringerikspakke 
der fremtidige transportløsninger og finansiering ses i sammenheng. Med bakgrunn i dette 
er det utarbeidet KVU og KS1. Det blir viktig å videreføre arbeidet med 
bypakke/byutviklingsavtale og sørge for godt samarbeid og god koordinering av plan- og 
utviklingsoppgavene. 
 
I Samferdselsdepartementets oppdragsbrev til Jernbaneverket og Statens vegvesen 30. 
august i år, heter det:  
En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 
Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 
investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 
transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av 
prosjektene blir best mulig.  
 



Transportetatene foreslår at det inngås en «regionutviklingsavtale» mellom staten, 
kommunene, fylkeskommunene og andre relevante aktører for å sikre et godt samarbeid 
om å ta ut effektene av ny infrastruktur i form av en balansert og god by- og 
tettstedsutvikling, økt befolkning og næringsutvikling 

Mål for plansamarbeidet 
 
Plansamarbeidet skal: 

 legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen 

 utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt rustet til 
ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som legger grunnlaget 
for en bypakke og bymiljøavtale. 

 styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i kommunene 
bedre, og få til en sømløs jobbing mellom partene. 

 samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen.  

 
Oppgaver i plansamarbeidet 

 

Følgende oppgaver legges til plansamarbeidet: 

• Regional plan for Ringeriksregionen 

• Kommuneplaner og kommunedelplaner for tettsteder 

• Reguleringsplaner som utløses av Ringeriksbanen og ny E16 

• Samarbeid og grensesnitt til statlig planlegging av Ringeriksbanene og ny E16 

• Bypakke/ bymiljøavtale 

• Utviklingsavtale med staten 

 

Regional plan for Ringeriksregionen 
Det anbefales at det utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen hvor målet er 
samordning på tvers av kommunegrenser for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring, 
arealbruk og transportutvikling. De kommunale planene, spesielt for by og tettsteder, 
samordnes med dette arbeidet. En slik regional plan er en forutsetning for bymiljøavtale 
eller utviklingsavtale med staten.  
 
 
Kommuneplaner og kommunedelplaner 
Kommunene er på forskjellige stadier hva angår rullering av arealdelen til 
kommuneplanene.  
 
Ringerike kommune er i prosess med kommuneplanens arealdel. Jevnaker har vedtatt sin 
arealdel i 2016. Hole forventer at de vil gjøre en fullstendig rullering av arealdelen i 
innværende valgperiode. Hole og Jevnaker kommuner er godt i gang med arbeidet med 
kommunedelplaner/områdereguleringer av sine sentrumsområder. 
 
For Hønefoss sentrum er det en rekke utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir 
svært viktige. Det er stort behov for å få en rask planavklaring i sentrum om hvordan byens 
funksjoner skal spille godt sammen både når det gjelder bolig, næring og 
samferdselsinfrastruktur slik som traseer for kollektivtransport, sykkelveger og bilveg. Det 
er nødvendig med en helhetlig plan etter plan- og bygningsloven som grunnlag for 



utarbeidelse av reguleringsplaner og bygging av infrastrukturtiltak. Parallelloppdraget for 
sentrumsutvikling vil være et godt innspill inn i en områderegulering av Hønefoss sentrum. 
Effektive planprosesser er en viktig forutsetning og fylkeskommunen anbefaler at det 
igangsettes områderegulering av Hønefoss sentrum uten å gå veien om et områdeprogram. 
Planene for E16 og Ringeriksbanen vil gjøre store arealinngrep og vil medføre omlegging og 
tilpassing av og til annen infrastruktur og arealbruk. Det er derfor nødvendig med en god 
og samordnet koordinering mellom fylkeskommunen, kommunene og staten for de ulike 
planene 
 
Reguleringsplaner som utløses av Ringeriksbanen og ny E16 
I kommunene er det registrert et planbehov på størrelsesorden 41 reguleringsplaner med 
bakgrunn i ny Ringeriksbane og E16. Dette er planer som både vil være en del av den 
statlige planleggingen, fylkeskommunale og kommunale planer. 
 
 
Samarbeid og grensesnitt til Ringeriksbanen og ny E16 
Jernbaneverket og Statens vegvesen etablerer et felles prosjekt for statlig regulering av ny 
E16 og Ringeriksbanen. Fellesprosjektet er opptatt av god dialog og samarbeid med 
kommunene og fylkeskommunen underveis i planarbeidet. 
 
Plansamarbeidet skal bidra til en tett dialog mellom prosjektet E16/Ringeriksbanen og 
kommunene og fylkeskommunen. Plansamarbeidet vil legge til rette for effektive og godt 
koordinerte planprosesser på tilgrensende planer.  
 
Bypakke - Ringerikspakka 
Det er vedtatt å etablere en Bypakke/ Ringerikspakke. Som grunnlag er det utarbeidet KVU 
og KS1 for Hønefoss. Det avventes en regjeringsbeslutning. En bypakke som inneholder 
viktige tiltak og finansiering blant annet med bompenger vil være nødvendig for å løse 
transportutfordringene i Ringeriksregionen.  
 
Staten har gitt signaler som åpner opp mulighet for at flere enn landets ni største byer kan 
få bymiljøavtale med staten. En slik avtale går ut på at staten dekker 50% av en del 
infrastrukturtiltak i et byområde. Dette kommer i tillegg til en bypakke der det forutsettes 
delvis bompengefinansiering. Det stilles krav om regional eller interkommunal areal- og 
transportplan for inngåelse av bymiljøavtale.  
 
Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale planen 
for Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som 
videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i Ringeriksregionen vil det bli 
nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet, tilrettelegge infrastruktur for buss, bygge et gang- og 
sykkelvegnett osv. Disse tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere 
over fylkeskommunalt og kommunale budsjett.  
 
 
Utviklingsavtale med staten 
I Meld. St. 22 om regionreformen åpnes det videre for at byutviklingsavtaler kan brukes for 
å sikre mer forpliktende oppfølging av regional planer på andre samfunnsområder enn 



samferdselstiltak. En slik utviklingsavtale vil være viktig for regionen i et større 
samfunnsperspektiv. 
 
Plansamarbeidet må ha tett dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
videre arbeidet for å konkretisere ut slik utviklingsavtale. 
 
Tidsperspektivet 
Tabellen nedenfor viser hvilke oppgaver som skal løses på plankontoret, og når de ulike 
oppgavene er tenkt gjennomført. Fullstendig skjema for hele perioden 2019-2024 følger 
vedlagt. Det er lagt til grunn at hver planoppgave planlegges med egne prosesser i henhold 
til plan- og bygningsloven. Det innebærer blant annet at Regional plan for 
Ringeriksregionen og bypakke gjennomføres som et prosjekt med styringsgruppe, 
referansegrupper osv. 
 

Oppgave Ansvar Ressurser Plankontoret

Regional ATP mål, strategier, prinsipper og kart i sentra, tiltak, bypakke BFK/Kom  2 / 1 Ja

Kommuneplan Hole vurdere tatt inn på sikt HK

Kommuneplan Ringerike arealdel RK 1 Ja

Kommuneplan Jevnaker vurderes tatt inn på sikt JK

Hønefoss paralelloppdrag, Områdeprogram RK

Områderegulering Hønefoss RK 1 Ja

Arealplaner Hole sentra Kommunedelplaner HK Ja

Kommuneplanens arealdel for Jevnaker JK Ja

Detaljregulering av sentra Hole Sundvollen/Vik HK 1 Ja

Detaljreguleringsplaner infrastrukturtiltak Hønefoss sentrum RK/BFK Ja

Dialog/innspill /samarbeid med E16, Ringerikspakka RK/HK/BFK 0,5/0,5/0,5 Ja

Div.regplaner knyttet til E16/Ringeriksbanen 41 planer RK/HK/BFK 0,5/0,5/1 Ja

Potensiale for ulike mulighetsstudier

E16/Ringeriksbanen Staten

2016 2017

 

 Merverdi av plansamarbeidet 
Plansamarbeidet er vurdert til å gi noen fortrinn: 

 Ny måte for samarbeid om samfunns- og arealplanleggingen mellom lokalt og regionalt nivå 

 Bedre samordning mellom areal- og transportplanleggingen ved at det er samtidighet 
mellom plannivåene (effektivitet av samtidighet, utnyttelse av ressurser/ kompetanse osv.) 

 Mer effektiv deltakelse for statlige etater i både regional og kommunal planlegging 

 Medvirkning fra næringsliv og innbyggere/ allmenne interesser koordineres 

 Gir Ringeriksregionen et fortrinn når/ dersom staten åpner for bymiljøavtale eller 
utviklingsavtale 

 Bedre koordinert og strategisk samarbeid med fellesprosjektet for ny E16 og 
Ringeriksbanen 

 

Kapasitet 
Ressursbehovet er stipulert for oppgavene som starter i 2016 og 2017. Ressursbehov 
videre i perioden er ikke vurdert. Ressursbehovet vises i årsverk (årlig) pr. kommune og for 
fylkeskommunen. Det er behov for økt kapasitet i kommunene og fylkeskommunen for å 
utføre oppgavene i plansamarbeidet. Behovet er vurdert av den enkelte slik: 
 
Ringerike kommune:  5,5 årsverk 



Hole kommune:  2 årsverk 
Jevnaker kommune  0,5 årsverk 
Buskerud fylkeskommune: 1-2 årsverk 
 
Midler til konsulentutgifter vil komme i tillegg. 
 
Fylkeskommunen vil i perioder utvide kapasiteten med ressurser fra fagmiljøene fra 
utviklingsavdelingen og samferdselsavdelingen, samt fra Brakar. Statens vegvesen ivaretar 
fylkeskommunens planleggingsoppgaver for fylkesvei og vil delta gjennom sams 
vegadministrasjon. 
 

Kompetanse 
 
Det er vurdert behov for følgende kompetanse: 
 
 

Kommune/BFK Ressursbehov 

årsverk 

Kompetanse 

Ringerike 5,5 1 kommuneplanlegger areal, 3,5 planfaglig 

samferdsel og byplan, 1 GIS/konstruktør 

Hole 2 Planfaglig erfaring fra samferdsel og 

stedsutvikling 

Jevnaker ? Planfaglig kompetanse stedsutvikling og 

samferdsel 

Buskerud fk. 1-2 Erfaren prosjektleder areal og transport  

Eventuell leder av 

felles plankontor 

 Personalleder med planfaglig bakgrunn 

 

Samarbeidsavtale 
Det inngås en forpliktende samarbeidsavtale mellom partene som regulerer partenes 
forpliktelser for de ulike planoppgavene, ressurser, roller og flyt av kompetanse/ ressurser 
mellom planoppgavene. 
 
Plansamarbeidet etableres for perioden 2016 til 2024, med en «midtveis» evaluering i 2018 
 

 

Organisering 
 
Partnerskap 
 



Det er flere måter å organisere et felles plankontor på. En viktig premiss er også at hver 
kommune og fylkeskommunen har ulike roller i et plansamarbeid.  
 
Nedenfor er det vist en tabell over de ulike rollene statlige, fylkeskommunale og 
kommunale etater har i plansaker. 
 
 
 

Etat Roller 

Statens vegvesen Ansvaret for riksveger, sektoransvar for bl.a sykkel og 

trafikksikkerhet, fagetat for fylkeskommunen på fylkesveg 

Jernbaneverket Ansvaret for jernbane 

Fylkeskommunene 

Buskerud og Oppland 

Vegeier for fylkesveger, ansvarlig for kollektivtransport, 

planmyndighet for regionale planer, høringsinstans for 

kommunale og statlige planer, Veileder ovenfor kommunene i 

planspørsmål, Regional utviklingsaktør 

Kulturminnemyndighet, kompetanse/kunnskapsleverandør 

Kommunene Planmyndighet i sin kommune, eier av kommunal infrastruktur 

–deriblant veger, ansvar for innbyggerne 

Samferdselsdepartementet Planmyndighet for Ringeriksbane og E16 

 

Arbeidsgruppa har vurdert ulike organisasjonsmodeller. 
Det har vært vurdert tradisjonelle modeller og modeller som opprettelse av 
interkommunalt plankontor.  
 
Arbeidsgruppa ønsker en innovativ organisering som gir merverdi sett opp mot en 
tradisjonell organisering. Det er viktig å opprette en dynamisk organisasjonsmodell blant 
annet fordi oppgavene vil endres over tid. Vi ser at vi kan oppnå dette gjennom et 
plansamarbeid i et partnerskap. Rådmannen er enig i dette. 
 
Anbefalt modell er skissert nedenfor. Oppgavene som er beskrevet tidligere i dette notatet 
gjennomføres gjennom plansamarbeid i en partnerskapsmodell.  
Partnerskapet består av både kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i fellesskap skal 
løse omtalte oppgaver. Personalansvar og fagansvar ligger i linjeorganisasjonen i 
fylkeskommunen og kommunene. En koordinator for plansamarbeidet skal sammen med 
linjeledelsen koordinere og tilrettelegge arbeidet i plansamarbeidet og bidra til å ivareta 
grensesnitt mellom planoppgavene som skal løses i plansamarbeidet og opp 
mot E16/Ringeriksbanen. 
I tillegg etableres det en koordineringsgruppe bestående av linjeledelsen i hver kommune 
og fylkeskommunen. 
 



 

 
 

Arbeidsgruppens anbefaling er: 
 
Det anbefales at kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole og Buskerud fylkeskommune 
etablerer «Plansamarbeid Ringeriksregionen». Plansamarbeidets hensikt er å best 
samordne regionale og kommunale planer for at Ringeriksregionen oppnår en positiv 
samfunnsutvikling for befolkningen og næringslivet 
 
Rådmannens vurdering: 
 
  
Ringeriksregionen står foran en ekstrem plansituasjon de neste årene. Slik rådmannen ser 
det, er det ikke mulig å løse dette innenfor eksiterende rammer eller organisering. 
Rådmannen mener den foreslåtte løsningen fra arbeidsgruppen er en god løsning som vil 
legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen. Det er viktig 
å utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt rustet 
til ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som legger 
grunnlaget for en bypakke og bymiljøavtale. Et plansamarbeid/ felles plankontor i mellom 
partene vil styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i 
kommunene bedre, og bidra til sømløs jobbing mellom partene. 
Det er også stort behov for samordnet oppfølging av fellesprosjektet for E16 og 
Ringeriksbanen. Rådmannen mener plansamarbeidet vil dekke disse behovene. 
 

Den skisserte løsningen er en ny måte å samarbeide om samfunns- og arealplanleggingen 
mellom lokalt og regionalt nivå. Plansamarbeidet vil gi bedre samordning ved at det er 
samtidighet mellom plannivåene (effektivitet av samtidighet, utnyttelse av ressurser/ 
kompetanse osv.) 
Rådmannen har tro på at et slikt plansamarbeid som skissert bidrar til større samordning 
enn uten et slikt plansamarbeid.  



Rådmannen ser behov for å øke planleggingskapasiteten for å løse de fremtidige 
planoppgavene. Dette vil medføre økte kostnader. Plansamarbeidet vil bidra til større 

effektivitet, og således være kostnadsbesparende for kommunen totalt sett. Ved å 
samarbeide blir kostnadene lavere enn om kommunene og fylkeskommunen jobber hver 
for seg. 
 
Det planlegges for en etablering tidlig høsten 2016 med evaluering i løpet av 2018. Det 
forutsettes at plansamarbeidet lokaliseres til Hønefoss. Koordinator for plansamarbeidet 
ansettes av partene i fellesskap.  
 
Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune etablerer « Plansamarbeid 
Ringeriksregionen» sammen med Jevnaker, Hole og Buskerud fylkeskommune.  
 
Plansamarbeidet skal: 

 legge til rette for en helhetlig areal- og transportutvikling i Ringeriksregionen 

 utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt rustet til 
ny E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings- og næringsvekst og som legger grunnlaget 
for en bypakke og bymiljøavtale. 

 styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i kommunene 
bedre, og få til en sømløs jobbing mellom partene. 

 samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen. 

 



 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler:  

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Storgata 21, - et forbildeprosjekt for energiriktig oppgradering av eldre 

eneboliger, - forprosjekt  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Rådmannen bes om å inngå en intensjonsavtale med HOME Ringerike og 

Energikanalen AS om en mulig helhetlig oppgradering av Storgata 21. 

2. Det gjennomføres et forprosjekt for å etablere nødvendig beslutningsgrunnlag for 

endelig oppdrag, herunder beskrivelse av bygningenes tilstand (hovedbygning med 

tilstøtende arealer) samt kostnadsramme for ønskede tiltak. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Innledning / bakgrunn 

Denne saken gjelder Storgata 21 i Hønefoss g.nr. 318 br.nr. 86, 87 og 88 som i dag benyttes 

av «Regnbuen», et dagsenter for mennesker m/psykiske lidelser. På reguleringsplan vedtatt i 

Ringerike kommunestyre 27.6.1996 framstår bygningsmassen som «Bevaringsverdig 

bygningsareal» og tomta som «parkareal».  

Eiendommen ble gitt som en testamentarisk gave til Ringerike kommune i 1925 mot at 

denne skulle benyttes som prestebolig for sognepresten i Hønefoss så lenge som 

statskirkeembetet eksisterte. Ringerike kommune påtok seg vedlikeholdsansvaret for 

bygningsmasse og hageanlegg. 

På grunn av boligens tilstand, og behov for å benytte eiendommen til annen kommunal 

virksomhet, stilte kommunen, i samråd med Thunsberg bispedømme annen bolig for prest til 

disposisjon i Owrensgate 31.  

1.1.2015 opphørte kommunens plikt til å holde tjenestebolig for prest, samtidig som 

boplikten for prester også opphørte. Det prosjektet som nå initieres, antas derfor ikke å 

komme i konflikt med tidligere testament. Ringerike kommune vil ta nødvendig initiativ for 



sanering av eventuelle heftelser som hindrer en rasjonell bruk av eiendommen i 

fortsettelsen. 

 

Beskrivelse av saken 

Storgata 21 er en flott to etasjes bygning fra tidlig 1900-tallet med garasjeanlegg, verksted 

m/loft. Etter at rundkjøringen i Hauglikrysset ble etablert, ligger eiendommen svært sentralt 

og vil være en del av «inngangsporten» til Hønefoss by. I tilknytning til eiendommen er det 

også et attraktivt hageanlegg med strandlinje til Storelva. 

Det antas å være ca. 9000 boliger i Ringeriksregionen som er bygget før 1985 (første 

nasjonale plan-/bygningslov). Mange av disse har store oppussingsbehov, med de 

utfordringer dette skaper for eierne når det gjelder ønske om modernisering, komfortøkning, 

reduserte utslipp samt energiomlegging og –effektivisering.  

Eiernes utfordringer speiles først og fremst i manglende samarbeid og koordinering mellom 

de ulike fagene samt kompetanse, både egenkompetanse men også innen næringsliv og hos 

offentlige aktører. Flere aktører forsøker å gjøre noe med dette: 

 

COHERENO (Collaboration for Housing Nearly Zero-Energy Renovation) er et 

internasjonalt prosjekt for å styrke samarbeidet mellom tilbydere av tjenester relatert til 

renovering av eneboliger til et «nesten null energi nivå». Ved å bistå markedsaktører som vil 

sette i gang med tverrfaglig og målrettet samarbeid for å utvikle slike renoveringstjenester, 

vil man søke å bringe fram et bærekraftig volum på slike tjenester i Norge. Prosjektet har en 

norsk styringsgruppe der følgende aktører er representert: 

 Lavenergiprogrammet 

 Byggmesterforbundet 

 Huseiernes Landsforbund 

 Mesterhus 

 BGM Arkitekter 

 ROJO Arkitekter 

 BoligEnøk 

 Husbanken 

 Enova 

 Innovasjon Norge 

 

Energikanalen arbeider aktivt opp mot lokale myndigheter og regionalt næringsliv for å 

fremme fremtidsrettede og fornuftige tiltak når det gjelder energiomlegging og –

effektivisering. Ringerike kommune har inngått en samarbeidsavtale med Energikanalen for 

å legge til rette for energieffektivisering i private bygg og boliger. Kommunens 

innbyggere/boligeiere har her tilgang til gratis energirådgivningstjeneste for slik 

tilrettelegging. 

I tråd med Ringerike kommunes målsetninger er det inngått et samarbeid med 

Energikanalen AS om etablering av en unik webtjeneste (http://www.energikanalen.no) for 

energiomlegging og energieffektivisering i private boliger. Tjenesten er gratis og basert på 

en uavhengig og likebehandlende presentasjon av offentlig informasjon, bransjeråd samt 

tilgjengelige leverandører av produkter og tjenester i Ringeriksregionen. 



Energikanalen har, gjennom det norske COHERENO-prosjektet, etablert en regional gruppe 

som ønsker å ta en ledende posisjon innen helhetlig oppgradering av boliger. Prosjektet har 

vært delfinansiert av Innovasjon Norge med midler i Bedriftsnettverk. Gruppa 

HOME Ringerike (Helhetlig Oppgradering Med Energibesparelse) består av G. Sætheren 

AS, Hagelsteen VVS AS, Jevnaker Elektro AS og RingBolig Hønefoss AS. Energikanalen 

anser tiltaket som et viktig ledd i den kompetanseutvikling Ringeriksregionen vil ha behov 

for med hensyn til forventet tilflytting. 

Energikanalen AS er uavhengig koordinator for gruppa, og ligger an til å motta 

Kompetansetilskudd fra Husbanken for å benytte et forbildeprosjekt som visningshus for 

løsninger knyttet til energi og miljø, byggeskikk og universell utforming. 

Gruppens hovedmålsetting er økt kvalitet på gjennomføringen av oppgraderingsprosjekter. 

Dette skal skje gjennom forbedrede forretningsmodeller, styrking av tverrfaglig forståelse 

og koordinering, øke det samlede kompetansenivået på bærekraftige tiltak og løsninger, 

samt tett kundeinvolvering for å avdekke boligeiers reelle behov og muligheter. 

Energikanalen AS har henvendt seg til Ringerike kommune med forespørsel om muligheter 

for sammen med nevnte aktører å renovere et gammelt hus med framtidsrettede 

energiløsninger. Hensikten er å benytte huset som et forbildeprosjekt for helhetlig 

oppgradering, samt benytte boligen som «visningshus". På denne måten ønsker man å 

markedsføre informasjon og kunnskap, stimulere til grønn næringsutvikling, vise de gode 

løsninger og riktige beslutninger, belyse økonomiske forhold og presentere aktuelle 

leverandører og utøvere. Et visningsobjekt vil også lette arbeidet med å utvikle tverrfaglig 

arbeidsmetodikk med kundeinvolvering, samt å utvikle tydelige markedskonsept som kan 

kommuniseres i markedet. 

I denne anledning er Storgata 21 et aktuelt objekt. Dersom huset i etterkant skal benyttes 

som visningshus, vil det kunne bli behov for å koordinere disse aktivitetene noe opp mot 

kommunens eget bruk, eventuelt utleie, - men ikke i slik grad at dette bør være 

problematisk. Hovedsakelig vil 2. etasje over garasjen trolig kunne benyttes som 

«showroom». 

Gruppa HOME Ringerike vil sommeren 2016 søke hovedprosjekt under Bedriftsnettverk, 

eventuelt OFU-prosjekt med Ringerike kommune, i Innovasjon Norge. For kvalifisering til 

midler i Bedriftsnettverk er det en forutsetning med 1-2 forbildeprosjekter. Med bakgrunn i 

dette tilbyr gruppa HOME Ringerike å gjennomføre en helhetlig oppgradering av Storgata 

21 uten fortjeneste, mot at boligen kan benyttes som visningshus. 

Med Nye Hønefoss videregående skole er det skapt spennende muligheter for 

bedriftsnettverk og kompetanseutveksling mellom utdanning, offentlige aktører og privat 

næringsliv. Framtidsrettede energiløsninger krever ny kompetanse og retninger innen 

utdanning, som igjen skal sikre næringslivets behov. 

Buskerud fylkeskommune har finansiert et forprosjekt, der målet er å avklare interesse og 

behov for en felles arena; «Vårt kompetansesenter for fremtidsrettede energiløsninger». 

Energikanalen er prosjektleder i dette forprosjektet, og har dialog med skolen om en mulig 

knytning mellom disse prosjektene, hvilket kan innebære at Hønefoss videregående skole 

også kan bli prosjektdeltaker i oppgraderingsprosjektet av Storgata 21. 

 

Rådmannens vurdering 



Ringerike kommune har et mål om å være en grønn region. I henhold til vedtatt klimaplan 

skal Ringerike være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder 

og reduksjon av klimagassutslipp, slik at vårt lokalsamfunn ikke belaster mer enn at det er 

bærekraftig globalt. I energi- og klimaplanen for Ringerike kommune er det blant annet 

definert følgende hovedmål:  

Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å bidra til økt 

kunnskap om energi og klima i Ringerike. 

Rådmannen er positiv til denne forespørselen. Dette både fordi prosjektet gir kommunen en 

profileringsmulighet relatert til de «grønne» visjonene, samtidig som det styrker det 

engasjement som er utvist i forhold til kompetanseutvikling og næringsutvikling. Prosjektet 

vil sannsynligvis vekke oppmerksomhet ut over Ringeriksregionens grenser, og bekrefte at 

Ringerike kommune tar et medansvar for både brukergruppa og en bærekraftig 

boligutvikling. Et visningshus vil være en flott involvering av befolkningen for unik 

tilnærming og hjelp til oppstart av private tiltaksprosjekter. Likeens vil det stimulere 

kompetanseutvikling/utveksling mellom alle berørte parter, inklusivt formidling av 

løsninger og virkemidler fra bransjer og offentlige aktører (Sintef, Husbanken, Enova mv). 

Storgata 21 trenger renovering, og på grunn av eiendommens beliggenhet må kommunen 

prioritere dette. Deltakelse i et slikt prosjekt vil gi kommunen svært rimelige 

renoveringskostnader gjennom materiell levert uten påslag for fortjeneste og lav prising av 

arbeidet (sannsynlig en del gratisleveranser på materiell/utstyr), økonomiske tilskudd 

(Enova, stiftelser o.l.) og reduserte framtidige driftskostnader. Dette vil sikre ivaretakelse og 

høyning av en flott og verneverdig bygning, strategisk plassert ved «porten til sentrum». 

Kommunen vil også bli tilført kompetanse, og få et langt bedre beslutningsgrunnlag 

(vedlikehold og driftsutgifter kontra investering og besparelser) for øvrige kommunale 

boliger. 

Dersom vi oppretter et forprosjekt, med en intensjonsavtale for helhetlig oppgradering av 

Storgata 21, vil vi sammen kunne definere behov og kostnader nærmere. Et slikt prosjekt vil 

ikke komme inn under «Forskrift om offentlige anskaffelser» j.fr. §1-3 pkt. 2:  

«Forskriften får ikke anvendelse på forsknings- og utviklingstjenester, når oppdragsgiver 

ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans 

virksomhet». 

Etter at prestens boplikt ble opphevet i 2015 har nåværende prestebolig i Owrensgate 31 

stått ubebodd. Fagmiljøet har bekreftet at det godt lar seg gjøre å etablere tilbudet 

«Regnbuen» i disse lokalene. 

 

Vedlegg 

 Forslag til intensjonsavtale. 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Intensjonsavtale om helhetlig oppgradering av presteboligen (64-48)  

   

 

Intensjonsavtale for gjennomføring av 

et helhetlig oppgraderingsprosjekt av 

gamle presteboligen i Hønefoss (64-48) 
 

 

Bakgrunn 

Som en konsekvens av forventede skjerpelser i forskrifter for nye boliger, vokser  

markedspotensialet for oppgradering av eksisterende boliger. Huseiere står imidlertid 

overfor noen utfordringer. I mange tilfeller skorter det på nødvendig kunnskap om ambisiøs 

oppgradering blant utførende og rådgivende aktører. For huseierne kan det være vanskelig å 

finne en aktør til å stå ansvarlig for en helhetlig oppgradering av eneboligen sin. 

COHERENO er et samarbeidsprosjekt mellom Østerrike, Belgia, Norge, Nederland og 

Tyskland, som er finansiert av EU (Intelligent Energy Europe Programme). Prosjektet handler 

om å styrke samarbeidet mellom tilbydere av tjenester relatert til renovering av eneboliger 

til ”nesten null energi nivå” (nZEB). 

I Ringeriksregionen eksisterer det omlag 9000 boliger som ble oppført før den første 

nasjonale plan- og bygningsloven kom i 1985. Behovet for relativt omfattende og helhetlig 

oppgradering vil sannsynligvis øke betydelig i årene som kommer. Forventet tilflytting til 

Ringeriksregionen vil trolig forsterke behovet for aktører med god kunnskap om 

boligoppgradering. 

Energikanalen har gjennom samarbeidsavtaler med kommunene i Ringeriksregionen, knyttet 

til energiomlegging og –effektivisering i boliger, tatt initiativ til etablering av en regional 

gruppering av utførende og rådgivende aktører. Den regionale gruppa i COHERENO-

prosjektet inngår nå en juridisk samarbeidsavtale, for tverrfaglig kompetanseutvikling samt 

bedret kvalitet og effektivitet innen helhetlig boligoppgradering. Gruppas navn er besluttet 

som HOME Ringerike (helhetlig oppgradering med energibesparelse Ringerike). 

HOME Ringerike, med Energikanalen som koordinator og innleid prosjektleder, er i ferd med 

å avslutte et forprosjekt finansiert av bedriftsnettverksmidler fra Innovasjon Norge. I  

forprosjektet er det målsetting om inngåelse av 1-2 forbildeprosjekter. I denne forbindelse 

har HOME Ringerike besluttet å tilby forbildeprosjekt utført uten fortjeneste. Dette da under 

forutsetning om å kunne bruke forbildeprosjektet som referanse i videre 

markedskommunikasjon. 
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Intensjonen 

På denne bakgrunn ønsker HOME Ringerike, med Energikanalen AS som koordinator, og 

Ringerike kommune å inngå en intensjonsavtale om en helhetlig oppgradering av den gamle 

presteboligen (64-48). 

Det er en forutsetning for forbildeprosjektet at det skal være forsknings-/utviklingsformål i 

prosjektet, samt at oppdragsgiver (Ringerike kommune) ikke fullt ut betaler for tjenesten. 

HOME Ringerike tilbyr å levere egne timer knyttet til oppgraderingen, samt matriell, uten 

fortjeneste. 

Energikanalen har søkt Husbanken om kompetansetilskudd for å bruke forbildeprosjekt som 

visningshus for passive og aktive tiltak innen energiomlegging og –effektivisering. Partene er 

enige om å legge til rette for å invitere Hønefoss videregående skole, bransje- og 

fageksperter, samt boligeiere i Ringeriksregionen til temabaserte visningskvelder underveis i 

oppgraderingsperioden. 

 

Hovedmål 

Ved å gjennomføre en helhetlig oppgradering av presteboligen (kvartal 48 i Hønefoss) som 

et forbildeprosjekt, er partene i denne avtalen enige om legge til rette for følgende 

måloppnåelse: 

 Kompetansetilførsel i prosjektet – for alle involverte aktører 

 Utarbeide søknad om hovedprosjekt eller OFU-prosjekt til Innovasjon Norge 

 Nettverksbygging med bransje- og fagaktører 

 Tverrfaglig kompetanseutveksling, mellom utførende og rådgivende aktører 

 Fremskaffe kunnskap om kost/nytte for mindre vedlikeholdarbeid vs oppgradering 

 Øke bestillerkompetanse mht boliger med oppgraderingsbehov 

 Etablere formidlingsplan for visningshus – i oppgraderingsperioden og eventuelt 

permanent showroom 

 Kompetanseheving blant lærere og elever på Hønefoss vgs 

 Dokumentasjon av prosjektet av Medier og kommuniksjon ved Hønefoss vgs 

 

 

 

 

 



Intensjonsavtale om helhetlig oppgradering av presteboligen (64-48)  

   

Forprosjekt 

Partene i denne avtalen er enige om opprette et forprosjekt for nærmere definering av blant 

annet bygningens tilstand, behov for tiltak og kostnadsramme. Målet med forprosjektet er å 

etablere et beslutningsgrunnlag for en ambisiøs oppgradering av den gamle presteboligen. 

Beslutningsgrunnlaget skal omfatte: 

 Beskrive bygningens tilstand 

 Avklare vernebestemmelser og eventuelle særskilte tiltak for ivaretakelse 

 Definere brukerbehov og eventuell endret bruk på sikt 

 Vurdere fleksibel utnyttelse av hovedbygning med tilstøtende arealer 

 Definere kostnadsramme for ønskede tiltak 

 Utarbeide finansieringsplan med tilskuddsordninger samt mulige gaver/støtte 

 Beskrive prosjektets FoU-aktiviteter 

 

Partene 

Avtalen inngås mellom Ringerike kommune (prosjekteier), HOME Ringerike ved 

prosjektansvarlig og Energikanalen AS som koordinator 

 

Organisering 

Ringerike kommune er prosjekteier, og engasjerer/definerer prosjektleder for forprosjektet. 

Prosjekteier definerer også hvilke roller/personer kommunen ønsker å dedikere til 

prosjektgruppa. 

HOME Ringerike ved prosjektansvarlig utarbeider plan for bygningsvurdering og tiltaksplan, 

og definerer gruppas prosjektleder-bygg 

Energikanalen AS koordinerer oppstart av forprosjekt 

 

Innsatsfaktorer 

Denne avtalen gjelder samarbeid og bygger i stor grad på intensjoner som ikke er rettslig 

forpliktende. 

Partene i intensjonsavtalen er enige om å dekke kostnader til eget tidsforbruk i 

forprosjektet. Dersom noen av partene har behov for bistand til å løse egne 

ansvarsoppgaver, inngås det avtale om økonomisk vederlag for tjenesten(e). 
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Avtalens fremdrift og varighet 

Avtalen gjelder fra det tidspunkt den er underskrevet av alle parter. 

Intensjonsavtalen erstattes eventuelt av oppdragsavtaler mellom partene dersom 

oppdragsgiver beslutter å gjennomføre oppgraderingsprosjektet. 

Intensjonsavtalen bortfaller dersom den ikke er erstattet av en oppdragsavtale innen 6 

måneder fra dato for komplett underskrift. 

 

 

 

 

 

   Sted, …………………………..  Dato, ………………………….. 

 

For Ringerike kommune     For HOME Ringerike 

 

…………………………………………….    ……………………………………………. 

 

 

For Energikanalen AS  

 

……………………………………………. 

 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
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Kommunal planstrategi 2016-2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Forslag til Kommunal planstrategi 2016-2020, datert 07.06.2016, gjøres offentlig kjent fram 

til behandling i kommunestyret 1. september 2016. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Kommunen har nå innhentet synspunkter 

fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner. Planstrategien er oppdatert i forhold 

til viktige synspunkter som kom inn. I følge lovverket må forslag til vedtak i kommunestyret 

gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Formål 

I starten av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi, jf. plan- 

og bygningsloven § 10-1. Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal 

prioritere i kommende 4-årsperiode for å møte kommunens behov. 

 

Innhold 

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i 

fireårsperioden. Herunder skal det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal 

revideres. Tidligere var det krav om rullering av kommuneplanen hvert fjerde år, men nå 

skal kommunen kun vurdere om det er behov for revidering. 

 

Planstrategien bør drøfte strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Altså er dette en strategi som 

omfatter hele kommunens virksomhet. 



 

Forholdet til overordnede planer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.2015. Forventningene skal legges til grunn for kommunens arbeid med 

planstrategier og annet planarbeid. Forventningene har tre hovedkapitler: 

I. Gode og effektive planprosesser 

II. Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 

III. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 

Juridiske forhold  

Planstrategien er ikke en plan, og har ikke de samme prosesskravene som planer etter plan- 

og bygningsloven. Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for 

kommunens prioritering av planoppgaver. Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av 

perioden etter behov. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen og kan fravikes 

hvis det er gode grunner for det. Kommunen kan også når som helst sette i gang nytt 

planarbeid ut over planstrategien. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den 

ordinære planprosessen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2013. 

 

Økonomiske forhold 

Det er budsjett og handlingsplan (handlingsprogram) som omhandler kommunens 

økonomiske forhold.   

 

Behov for informasjon og høringer 

Etter formannskapets vedtak 16.02.2016 har rådmannen gjort følgende: 

 Oversendt brev til statlige og regionale organer, samt nabokommuner for å innhente 

synspunkter jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Frist for innspill er satt til 

23.03.2016. 

 Informasjon om arbeidet med planstrategi er lagt ut på kommunens nettside, i tillegg 

til annonsering i lørdagsannonsen i Ringerikes blad 27.02.2016. 

 Temamøte ble avholdt som en del av formannskapets møte 15.03.2016 sammen med 

oppdatering av status, dette ble tatt til orientering. Følgende innspill følger saken: 

 

Runar Johansen p.v.a. Ap, H, Krf og V: 

«Kommunen står ovenfor store utfordringer i årene fremover og mange planer er 

under arbeid. Vi ser derfor behovet for oppfølging av kommunens samfunnsdel i 

planperioden. Dette for at samfunnsdelen er ajour med ønsket og nødvendig 

utvikling.» 

 

Inger Kammerud: 

«I sammenheng med arbeidet med arealdelen er det viktig å revidere/fornye 

temaplanene som omhandler grønnstrukturen og sykkelplanen.» 

 

 

 Formannskapet er orientert om innspill fra statlige og regionale myndigheter og 

tilbakemelding fra nabokommuner. 



 Saken ble tatt opp i regionalt planforum 08.03.2016. På møtet var fylkeskommunen, 

fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunen representert. 

 Saken ble behandlet i de tre hovedutvalgene i marsmøtene:  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

1. Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 tas til orientering.  

2. Regionalt plankontor må på plass snarest og tas med i planleggingen. 

3. En evt. kommunereform (sammenslåing av flere kommuner) må hensyntas i 

planstrategi dokumentet. 

 

De to andre utvalgene tok forslag til planstrategi enstemmig til orientering 

 

Alternative løsninger 

Dersom formannskapet har innspill til forslag til planstrategi, kan dette fremmes som egne 

vedtakspunkt og gjøres offentlig sammen med forslag til planstrategi. 

 

Rådmannens vurdering 

Behov for prioritering 

Noe av selve hensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid 

målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. I regionalt planforum fikk også 

kommunen råd om å bruke planstrategien til å gjøre en streng prioritering. Rådmannen 

støtter dette, og mener at det i perioden framover vil være avgjørende for Ringerike å 

avgrense og prioritere de viktigste planoppgavene. 

 

I innspillene til planstrategien har det kommet forslag om flere planoppgaver som ikke er 

foreslått prioritert i forslag til planstrategi. Rådmannen ønsker å avgrense arbeidsoppgavene 

slik at de viktigste planene prioriteres og gjennomføres raskt.  

Det er inntatt noen endringer i tråd med innspill fra myndigheter og nabokommuner. Og 

noen av innspillene har rådmannen sett på som råd i forhold til andre planarbeider. 

Rådmannens vurdering av innspill til planstrategiarbeidet framgår av vedlegg 1. 

 

Formannskapets innspill fra møtet 15.03.16 og HMA’s vedtak 07.03.2016 

Innspill fra formannskapet som skal følge saken og HMA’s vedtakspunkter er inntatt i selve 

planstrategien på følgende måte: 

Samfunnsdelen er vedtatt for perioden 2015 – 2030, og det foreslås en vurdering av mulig 

revidering i 2020. Kommuneplanens arealdel fra 2007 er under revisjon og vurdering av 

behov for ny revidering av arealdelen sees på i planstrategi for perioden 2021-2025. I 

samme planstrategi (2021-2025) kan det også vurderes revidering av samfunnsdelen igjen. 

Fornying av sykkelplanen er inntatt i planstrategien, men er også tatt tak i gjennom arbeid 

med sykkelbyen Hønefoss. Det samme gjelder grønnstruktur som også må sees i 

sammenheng med temaplan for bynære friluftsområder i pågående arbeid med arealdelen. 

Planlegging av regionalt plankontor er inntatt i planstrategien. 

 

Dersom det skjer endringer i kommunestrukturen underveis i perioden, vil det være naturlig 

å utarbeide en felles planstrategi for den nye kommunestrukturen. 

 

Behov for eventuelle endringer underveis i perioden 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i kommende periode. Dersom 

det underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som er angitt i 



planstrategien, kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke 

nødvendigvis være behov for en formell revidering av vedtatt planstrategi. 
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Kommunal planstrategi  
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Oppsummering og vurdering av innspill  

 
Som en del av arbeidet med kommunal planstrategi skal kommunen innhente 
synspunkter fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner (jf. pbl. §10-1). 
 
Forslag til planstrategi ble oversendt aktuelle uttaleparter 18.02.2016. Samtidig ble 
arbeidet kunngjort på kommunens nettsider, samt i Ringerikes blad. Frist for innspill 
var 23.03.2016.  
 
Det kom inn totalt 11 innspill. Oversikt over innspill framgår av lista nedenfor. Videre i 
dette dokumentet er hvert enkelt innspill oppsummert og kommentert av rådmannen.  
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1. Fylkesmannen i Buskerud, 14.03.2016 og 15.04. 2016 .......................................... 2 
2. Buskerud fylkeskommune, 23.03.2016 ................................................................... 4 
3. Jernbaneverket ....................................................................................................... 4 
4. Mattilsynet, 07.03.2016........................................................................................... 5 
5. Hole kommune, 29.03.2016 .................................................................................... 6 
6. Jevnaker kommune, 16.03.2016 ............................................................................ 6 
7. Bærum kommune, 15.03.2016 ............................................................................... 6 
8. Oslo kommune, 29.03.2016 .................................................................................... 6 
9. Øystein Bull-Hansen, prosessleder for parallelloppdrag Hønefoss, 14.03.2016 ..... 8 
10. Ringerike kommune, Helse og omsorg, 15.03.2016 ............................................. 8 
11. Direktoratet for mineralforvaltning, 13.04. 2016 ……………………………………. 8 
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1. Fylkesmannen i Buskerud, 14.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

Det er utarbeidet en god oversikt over 
kommunens planbehov i perioden. 
Fylkesmannen trekker fram behovet for å 
revidere kommuneplanens arealdel og 
utarbeide en sentrumsplan for Hønefoss for å 
nå samfunnsdelens mål om å styre 70 % av 
befolkningsveksten til sentrum.  

 

Klima, areal og transport: Viser til nasjonale mål 
om å redusere klimagassutslipp. Potensialet for 
transformasjon og fortetting i Hønefoss sentrum 
bør vektlegges, spesielt tilrettelegging for 
boliger nær ny jernbanestasjon.  

 

Støy- og luftforurensning: For å sikre god 
miljøkvalitet for nye og eksisterende boliger i 
Hønefoss må det fokuseres på å begrense 
trafikken i sentrum. Fylkesmannen anbefaler at 
dette blir sentralt i planene for utvikling av 
Hønefoss sentrum.  

 

Naturmangfold, landskap og friluftsliv: 
Kommunens store vekstmål vil gi stort press på 
arealer. Fylkesmannen framhever derfor 
viktigheten av å bevare viktige områder for 
friluftsliv, naturmangfold, landskap, vassdrag og 
jordvern i tråd med nasjonale føringer. Det 
forutsettes at kommunen legger til grunn en 
bærekraftig arealpolitikk som sikrer kommende 
generasjoner samme muligheter. Fylkesmannen 
ber kommunen vurdere om grønnstrukturplanen 
bør rulleres.  

 

 

 

 

 

 

Klimatilpasning, vann og vassdrag: Det er 
positivt at hovedplan vann revideres, og at økt 
kapasitet for vann, avløp og rensing prioriteres. 
Fylkesmannen ber kommunen vurdere 

Tas til etterretning. Fullføring av 
revidering av arealdelen 
prioriteres. Oppfølging av 
parallelloppdrag og 
områdeprogram for Hønefoss må 
vurderes konkret, herunder valg 
av plantype.   
 
 
Energi- og klimaplan foreslås 
revidert i 2017. Samfunnsdelen 
har mål om at Ringerike skal 
være et forbilde innen energi-
effektivisering, bruk av fornybar 
energi og reduksjon av utslipp.  
 
Dette vil være en del av arbeidet 
med oppfølging av KVU 
Hønefoss, samt parallelloppdrag 
og områdeprogram for Hønefoss.  
 
 
 
Det vises til kommuneplanens 
samfunnsdel kap. 5 om effektiv 
arealdisponering. Her er det angitt 
arealstrategier som skal legges til 
grunn for revidering av 
arealdelen, og annet planarbeid i 
kommunen. I arealstrategiene er 
en balansert og livskraftig vekst 
vektlagt. Bevaring av et rikt og 
variert landskap, natur og 
kulturmiljø samt god vannkvalitet 
er et eget tema. Når det gjelder 
Grønn plakat for Hønefoss skal 
det i første omgang ses på om 
den kan innarbeides i arealdelen. 
Revidering av innholdet i Grønn 
plakat må evt. skje som en del av 
arbeidet med områdeprogram / 
påfølgende planarbeid for 
Hønefoss by.  
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problematikken rundt overvannshåndtering i lys 
av klimaendringer og økt nedbør. I tillegg til 
oppgradering av infrastruktur er det viktig å 
kartlegge og ivareta naturlige vannveier og 
innarbeide dette i grønnstrukturen.  
Det vises til regional plan for vannregion Vest-
Viken for perioden 2016-2021. Det er viktig at 
kommunen er kjent med og følger opp denne. 
Det vises til kommunedelplan for Steinsfjorden 
som er under arbeid, samt forslag til verneplan 
for Tyrifjorden. Dersom kommunedelplanen 
ivaretar naturkvalitetene som har kommet fram i 
verneprosessen, vil fylkesmannen anbefale at 
forslag om biotopvern i Steinsfjorden blir avløst 
av kommunedelplanen.  

Landbruk: Det forutsettes at den nasjonale 
jordvernstrategien legges til grunn for 
arealdisponeringen i Ringerike. Fylkesmannen 
anbefaler at kommunen fastsetter en langsiktig 
avgrensning av de enkelte tettsteders 
vekstområde mot dyrka mark, og samtidig 
avklarer utbyggingsretning. 

Før eventuell beslutning om omdisponering av 
dyrket og dyrkbar mark, forutsettes det at 
transformasjon og fortettingspotensial med høy 
arealutnyttelse av sentrumsområdene er 
utredet, og at det innføres rekkefølgekrav til når 
eventuelt dyrka mark kan omdisponeres. 
Fylkesmannen forutsetter at det ikke planlegges 
for tiltak som kan redusere verdien av 
kulturlandskapsområder av nasjonal interesse 
(Steinssletta og Røysehalvøya).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkehelse: Fylkesmannen savner en oversikt i 
planstrategien som drøfter 
folkehelseutfordringene og hvilke planer 
kommunen prioriterer ut fra dette. Det vises til 
veileder fra Helsedirektoratet.  

Overvannshåndtering vurderes i 
hver enkelt utbyggingssak. En 
overordnet kartlegging av 
vannveier er foreløpig ikke 
prioritert. Rådmannen anbefaler 
at dette gjennomføres ifm. neste 
revisjon av kommuneplanens 
arealdel. 
 
Rådmannen støtter 
fylkesmannens anbefaling om at 
kommunedelplan for 
Steinsfjorden bør avløse forslag 
om biotopvern.  
 
 
 
Avgrensning av tettsteder og 
utbyggingsretninger vil være en 
del av revidering av arealdelen. 
 
Det vises til samfunnsdelens 
arealstrategier (nevnt ovenfor), 
hvor det bl.a. framgår at 
alternative lokaliseringer skal 
være vurdert ved omdisponering. 
Aktiv bruk av 
rekkefølgebestemmelser for å 
sikre en effektiv arealdisponering 
er en av arealstrategiene angitt i 
samfunnsdelen.  
 
Jordfaglig vurdering som erstatter 
tidligere JAV (jordpolitisk 
arealvurdering) ble utarbeidet og 
behandlet i 2015. Jordfaglig 
vurdering skal ligge til grunn for 
revidering av arealdelen, og 
klassifiseringer og retningslinjer 
skal innarbeides her. I 
vurderingen av innspill til 
kommuneplanen har 
formannskapet vedtatt at innspill 
som rammer dyrka mark skal 
justeres/tilpasses slik at 
nedbygging unngås.  
 
Det vises til kommunens 
folkehelsemelding, som revideres 
første halvår 2016. Nærmere 
omtale av folkehelseutfordringene 
og oppfølging av dette tas med i 
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Samfunnssikkerhet: En helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse skal legges til grunn for 
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder ved utarbeidelse av planer 
etter plan- og bygningsloven. Det er derfor 
positivt at samfunnssikkerhets- og 
beredskapsplanen skal revideres årlig.  
 
Fylkesmannen viser til samordningsforsøket for 
innsigelser, hvor et viktig premiss er tidlig dialog 
for å avklare eventuelle konflikter. 

revidert planstrategi.  
 
Det vises til kommunens 
beredskapsplan som revideres 
årlig.  
 

 

2. Buskerud fylkeskommune, 23.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

Fylkeskommunen anbefaler at det 
utarbeides en kommunedelplan for 
kulturminner. Ved å lage en 
kommunedelplan oppnås bl.a.:  

- Oversikt over kulturminner 

- Økt forutsigbarhet for planleggere 
og utbyggere  

- Grunnlagsdokument for 
planlegging av skilting, skjøtsel og 
formidling av utvalgte kulturminner 
i samarbeid med kommune, 
frivillige organisasjoner og skoler 

- Grunnlagsdokument for 
tilrettelegging av kulturminner til 
bruk innenfor reiselivsnæringen 

- En slik plan må inneholde ei liste 
over verneverdige bygninger, 
kartfesta verneområder og en 
veileder for istandsetting av 
kulturminner. 

Formålet med planstrategien er å 
prioritere kommunens planarbeid i 
kommende 4-årsperiode.  

Rådmannen vurderer at utarbeiding av 
en egen kommunedelplan for 
kulturminner ikke kan prioriteres i denne 
perioden.  

I forbindelse med revisjon av arealdelen 
er det utarbeida en temautredning om 
nyere tids kulturminner i Hønefoss by. 
Denne vil danne grunnlag for forslag om 
hensynssoner i arealdelen. Hoveddelen 
av utviklingen de nærmeste åra vil være i 
Hønefoss-området, og rådmannen anser 
at temautredningen, ny arealdel og 
områdeprogram for Hønefoss vil være et 
godt grunnlag for forvaltning av viktige 
kulturminner her. 
 
En egen kommunedelplan for 
kulturminner kan eventuelt vurderes i 
neste periode.  

 
3. Jernbaneverket 
Oppsummering Rådmannens kommentar 
Revidering av arealdelen sees på som 
en sentral oppgave der et hovedgrep må 
bli en god og bærekraftig utvikling av 
Hønefoss. Tilrettelegging for et godt 
kollektivknutepunkt i Hønefoss er en 
viktig og utfordrende oppgave. Arealbruk 
i og ved knutepunktet, god tilgjengelighet 
for gående, syklende og 

Det vises til kommuneplanens 
samfunnsdel kap. 5 om effektiv 
arealdisponering. Her er det angitt 
arealstrategier som skal legges til grunn 
for revidering av arealdelen, og annet 
planarbeid i kommunen. I areal-
strategien er en bærekraftig vekst viktig. 
Hønefoss er blitt en sykkelby og planer 
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kollektivreisende er avgjørende for å få til 
en god og bærekraftig byutvikling. 
Hovedgrepet må kunne møte 
befolkningsveksten og transportbehovet 
på lang sikt, men må også utformes slik 
at det er mulig å tilrettelegge for en 
trinnvis utvikling. 
 

for å følg opp dette skal utarbeides i 
tiden framover. Kollektivknutepunkt i 
Hønefoss må sees i sammenheng med 
IC. 

4. Mattilsynet, 07.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

Mattilsynets fokuserer på 
drikkevann, og ber om at 
følgende forhold ivaretas i 
planstrategien og videreføres i 
kommuneplanens samfunns- 
og arealdel:  

- Det bør planlegges og 
tilrettelegges for at flest 
mulig blir tilkoblet 
godkjent 
drikkevannsforsyning. 
Der det ikke er mulig 
bør kommunen kreve 
tilknytning til 
tilfredsstillende 
drikkevann iht. 
drikkevannsforskriftens 
krav, før byggetillatelser 
gis.  

 

- Det bør opprettes 
hensynssoner i 
drikkevannskildenes 
nedbørsfelt i 
kommuneplanens 
arealdel, med 
hensiktsmessige 
bestemmelser. 
 

- Det bør planlegges for 
god kontroll av spredt 
avløp nær 
drikkevannskilder og 
deres tilsigsområder, og 
sikre at avløp renses 
tilfredsstillende. 

 

 

 

 
 

I perioden framover planlegger kommunen store 
investeringer i infrastruktur for vann- og avløp. 
Videre vil kommunen kreve tilknytning til offentlig 
nett der det ligger til rette for dette.  

Kommuneoverlegen vektlegger forsyning av rent 
drikkevann og forskriftsmessig avløpsforhold under 
tilsyn i virksomheter som kommer inn under 
Folkehelselovens bestemmelser. Tilfredsstillende 
drikkevannsforsyning og avløpsforhold er en 
forutsetning for godkjenning av virksomheter. I 
tillegg til trygg mat og drikke, er rent drikkevann av 
stor betydning for smittevernet. 
Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern fører 
derfor regelmessig tilsyn i virksomheter.  

 

Kommuneplanen vil inneholde hensynssoner for 
drikkevannskildene.  
 
 
 
I kommuneplanens samfunnsdel er det lagt vekt på 
å beskytte vann og vassdrag mot forringelse, og 
har som mål å forbedre tilstanden til god og svært 
god kjemisk og økologisk tilstand. Der blir det også 
lagt vekt på høy utbyggings og vedlikeholds takt på 
vann og avløp. Opprydding i spredt avløp er et 
viktig tiltak kommunen gjennomfører for å forbedre 
tilstanden på vann og vassdrag. Kommunen vedtok 
i 2011 en strategi for opprydning i spredt avløp. I 
den forbindelse ble det opprettet en 100 % stilling 
på opprydning i spredt avløp. Kommunen jobber 
også ut i fra Hovedplan avløp som har som mål; På 



  6 

lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha 
en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende 
forskrifter og rensekrav. Det må alltid gjøres en 
avveining om dette er en opprydding som 
kommunen skal stå for eller om det skal 
gjennomføres i privat regi. 

5. Hole kommune, 29.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

- Forslag til planstrategi er kortfattet og gir en 
god oversikt over planbehov og prioriteringer 
i kommende periode. 

- Viser til regional næringsplan/strategi. Dette 
sammen med en regional plan/strategi for 
boligutbygging og kollektiv er noe Hole ser 
behov for. Dette med tanke på å styrke 
Ringeriksregionen som en felles bo- og 
arbeidsregion. Kommunene bør i fellesskap 
se nærmere på om dette skal bli en regional 
eller en interkommunal plan/strategi. 

 
 
 
 
Rådmannen ser fram til et 
videre godt samarbeid med 
nabokommunene for å løse 
felles behov i tida framover. 
Konkret vurdering av type 
samarbeid og planer kommer 
vi tilbake til. 

6. Jevnaker kommune, 16.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 
Det er viktig at planstrategien tar for seg regionen 
som helhet, sett i sammenheng med forventa vekst 
og utvikling knytta til de store 
samferdselsprosjektene. Jevnaker, Ringerike og 
Hole har felles bo- og arbeidsmarked, og Jevnaker 
ser fram til et fortsatt godt samarbeid.  
 

Rådmannen ser fram til et 
videre godt samarbeid med 
nabokommunene for å løse 
felles behov i tida framover. 
Konkret vurdering av type 
samarbeid og planer kommer 
vi tilbake til. 

7. Bærum kommune, 15.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 
Bærum mener planstrategien adresserer de 
utfordringene Ringerike står overfor på en god 
måte, og ønsker lykke til med videre planarbeid. 

Tas til orientering.  

 

8. Oslo kommune, 29.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

Oslo og Ringerike inngår i Samarbeidsalliansen for 
osloregionen og alliansens samordnede areal- og 
transportstrategi som er under revisjon. I denne 
strategien framheves det at flerkjernet utvikling er 
avhengig av at vekst i hovedsak foregår gjennom 
kompakt byutvikling i byer og større tettsteder. Dette 
fordrer at arealutnyttelse økes gjennom fortetting og 
transformasjon. Dette sikrer regionens 
konkurranseevne, hindrer ukontrollert spredning i 
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utbyggingsmønster og skaper grunnlag for et godt 
kollektivtilbud.  

Hovedstadsområdets utfordringer krever god 
samhandling med kommunene i regionen. Areal- og 
transportplanlegging på Ringerike vil ha innvirkning 
på transportutviklingen også i Oslo. Store statlige 
samferdselsinvesteringer kombinert med ambisiøse 
lokale vekstmål betinger kloke strategier for lokal 
utvikling. Oslo kommune vektlegger særlig 
betydningen dette må få for kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplan for Krakstadmarka og 
områdeprogram for Hønefoss. Det vises til 
prioriterte områder for vekst i Ringerike kommune. 
Oslo er positive til en prioritering av visse områder 
for vekst. For regionens samlede konkurranse- og 
bærekraft er det imidlertid viktig at hovedveksten, 
f.eks. 80-90 %, skjer i de største byene, 
kollektivknutepunktene og tettstedene. Det bør 
derfor vurderes å legge opp til ren vedlikeholdsvekst 
i de av de prioriterte områdene som i liten grad har 
grunnlag for et bredt service-, handels-, og 
tjenestetilbud eller godt kollektivtilbud.  

Samferdselsprosjektene kan gi vekst i lokalt 
næringsliv, men også bidra til økt arbeidspendling 
mot Oslo. Det er derfor behov for arealplanlegging 
som bygger opp under effektive kollektivløsninger. 
Planarbeid i Ringerike bør følge prinsippet om at 
framtidig utvikling skjer gjennom fortetting i 
eksisterende tettsteder, og at nye områder i 
randsonene ikke tas i bruk før slik fortetting er 
gjennomført.  

Alle nye boligområder bør utvikles i gangavstand til 
sentrum og/eller trafikknutepunkter. Dette bør 
innarbeides som prinsipp i revidering av arealdelen. 
Videre bør Ringerike vurdere å stille i bero 
pågående planer for Krakstadmarka. Prioritering av 
utbygging her vil innebære betydelig 
tettstedsspredning og nedbygging av store områder 
med skog og dyrka mark. Hønefoss synes å ha 
betydelig fortettingspotensial innenfor rammene av 
dagens tettsted. Et slikt grep vil i større grad bidra til 
å styrke urbane kvaliteter i Hønefoss, samtidig som 
det ikke medfører uønska vekst i personbiltransport 
inn mot Akershus og Oslo. Det er viktig at arealbruk 
i Ringerike ikke medfører økning i 
personbiltransport mot Oslo.  

De store samferdselsinvesteringene kombinerte 
med en prioritert satsing på videreutvikling av 
Hønefoss innenfor gjeldende tettstedsgrenser, vil 
styrke Ringerikes konkurransekraft og regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til kommuneplanens 
samfunnsdels strategi om en 
fordeling av vekst hvor 70 % 
skal skje i Hønefoss, og 30 % 
i utvalgte prioriterte 
lokalsamfunn. Ringerike er en 
stor og spredtbygd kommune, 
og det har vært et mål å 
opprettholde bosettingen i alle 
deler av kommunen.  
 
 
Aktiv bruk av 
rekkefølgebestemmelser for å 
sikre en effektiv 
arealdisponering er en av 
arealstrategiene angitt i 
samfunnsdelen.  
 
 
Det vises til kommuneplanens 
samfunnsdel kap. 5 om 
effektiv arealdisponering. Her 
er det angitt arealstrategier 
som skal legges til grunn for 
revidering av arealdelen, og 
annet planarbeid i 
kommunen. Aktuelle temaer 
som er vektlagt i 
arealstrategiene er bl.a.: 
fortetting, å bygge opp under 
kollektivknutepunkter, 
redusert transportbehov, 
boligutvikling som styrker 
sentrum (gangavstand) 
 
Rådmannen merker seg at 
Oslo kommune er opptatt av 
at arealutvikling i Ringerike 
ikke skal medføre økning i 
personbiltransport til Oslo.  



  8 

betydning på en bærekraftig måte. 

9. Øystein Bull-Hansen, prosessleder for parallelloppdrag Hønefoss, 
14.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

Anbefaler at programmet for 
parallelloppdrag for Hønefoss preger 
planstrategien.  

 

Det må satses på sentrum, som er i ferd 
med å sovne hen pga. konkurranse fra 
handel, boliger og arbeidsplasser som er 
lokalisert litt for langt fra sentrum. 
Virksomheter/investeringer må vurderes 
opp i mot hva de kan tilføre sentrum.   

 

 

 

 

 

Kommunens evne til å opptre som aktør 
bør styrkes.   

Programmet vil bli gjennomgått og det vil 
bli vurdert om flere elementer herfra bør 
inngå i planarbeidene videre. 
 
Det vises til kommuneplanens 
samfunnsdel hvor det er et hovedmål at 
Hønefoss skal være attraktiv som 
bosted, handelsby og regionhovedstad. 
Videre er det vedtatt en strategi for 
fordeling av vekst hvor 70 % skal skje i 
Hønefoss, og 30 % i utvalgte prioriterte 
lokalsamfunn.  
 
Oppfølging av parallelloppdrag og 
områdeprogram vil være viktig for 
hvordan videre satsing på Hønefoss 
sentrum skal skje. Dette er et prioritert 
arbeid i planstrategien.  
 
Kommunen er i ferd med å styrke sin 
rolle som aktør. Både som 
eiendomsforvalter, utbygger, 
planmyndighet og som 
tjenesteprodusent.  
 

10. Ringerike kommune, Helse og omsorg, 15.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 
Strategi for universell utforming 2015-
2016 skal inngå i planstrategien som et 
overordnet planbehov. Implementering 
av strategien er essensielt for å nå mål 
fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel. 

Strategien tas med i vurderingen av 
overordnet planbehov i kap. 6.1. 
Strategien ble ferdigstilt i 2015, og 
rådmannen anser at det ikke er behov 
for å revidere strategien i planperioden. 

 
11. Direktoratet for mineralforvaltning, 13.04. 2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 
I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging vedtatt ved 
kongelig resolusjon 12. juni 2015, heter 
det at Norge har store mineralressurser 
som det moderne samfunnet har behov 
for og utvinning kan gi grunnlag for 
verdiskaping. Den regionale og 
kommunale arealplanleggingen er viktig 
for å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster i fremtiden, og for å 

Det vises til samfunnsdelens strategi der 
Ringerike skal bevare et rikt og variert 
landskap, natur- og kulturmiljø samt god 
vannkvalitet gjennom en bærekraftig 
masseforvaltning, herunder sikre 
ressurser og uttaksområder for 
framtidigbehov samt redusere miljø- og 
samfunnsbelastningen. Utnytting av 
eksisterende uttak skal prioriteres 
framfor å åpne nye områder.  
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ivareta andre miljø- og samfunnshensyn. 
DMF oppfordrer generelt kommunene til 
å jobbe for at det utarbeides regionale 
planer for forvaltning av byggeråstoff. 
 
 
 
 

Det vises til at det planlegges en regional 
næringsplan/strategi evt. i samarbeid 
med Hole/Jevnaker i løpet av 2017. 
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1. Hva er kommunal planstrategi?  
 

1.1 Formål 

Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 
kommende 4-årsperiode for å møte kommunens behov.  

I starten av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi 
(plan- og bygningsloven § 10-1).  

1.2 Innhold 

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i 
fireårsperioden. Herunder skal det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal 
revideres. Tidligere var det krav om rullering av kommuneplanen hvert fjerde år, men 
nå skal kommunen kun vurdere om det er behov for revidering.  

Planstrategien bør drøfte strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder 
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Altså er dette en 
strategi som omfatter hele kommunens virksomhet.     

1.3 Prosess 

Planstrategien er ikke en plan, og har ikke de samme prosesskravene som planer 
etter plan- og bygningsloven. Loven stiller følgende krav til prosess:  

- Planstrategien skal vedtas seinest ett år etter kommunestyret er konstituert  

- Kommunen skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer, samt 
nabokommuner  

- Forslag til vedtak skal gjøres kjent minst 30 dager før kommunestyrets 
behandling 

I tillegg bør kommunen legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt, men loven 
setter ingen krav. Departementet skriver i sin veiledning at det ofte vil være naturlig å 
legge opp til bred medvirkning i planprosessene som følger etter at planstrategien er 
vedtatt, framfor å legge opp til en bred medvirkning om planbehovet. 

Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for kommunens 
prioritering av planoppgaver.   
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2. Kommunens plansystem 
 

2.1 Plansystemet 
Kommunens plansystem er illustrert i figuren nedenfor.  

Figur 1. Kilde: Veileder T-1492 

 
Kommunal planstrategi vedtas hvert fjerde år, og inneholder en prioritering av 
kommunens planer.  

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 kommuneplanens handlingsdel, årlige budsjett 
og annet planarbeid. I Ringerike omtales handlingsdelen som Handlingsprogrammet, 
og budsjett er en del av dette.  

Kommuneplanens arealdel følger opp føringene i samfunnsdelen. 

2.2 Oppfølging av planstrategien 

Oppfølging av planstrategien skal dokumenteres i årsmeldingen, som skal inneholde 
en matrise med status for de ulike planbehovene som er prioritert i planstrategien 
kapittel 6.  
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3. Gjeldende planverk i Ringerike kommune 
 
Videre følger en oversikt over status for de mest sentrale plandokumentene i 
kommunen.  

3.1 Kommunal planstrategi 

Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble 
vedtatt av kommunestyret 20.06.2013, og hadde tre 
satsingsområder:  

 Befolkningsutvikling 

 Næringsutvikling  

 Effektiv arealdisponering 

Planstrategien la opp til at hele kommuneplanen skulle 
revideres, både samfunnsdelen og arealdelen. 

3.2 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. 
Satsingsområdene fra planstrategien for 2013-2015 er 
innarbeida i samfunnsdelen.  

Samfunnsdelen inneholder mål og strategier når det 
gjelder befolkning, næring, by- og lokalsamfunn, samt 
kommunen som organisasjon. Tabellen på neste side 
viser samfunnsdelens slagord og visjon, samt hovedmål 
for de fire målområdene.  

Et av de mest sentrale målene er at det innen 2030 skal 
bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Dette 

innebærer en svært høy vekst, som legger føringer for plan- og utviklingsarbeidet 
som skal skje i kommunen de neste åra. Vekstmålet er dimensjonerende for 
utbygging av teknisk infrastruktur og andre kommunale tjenester som skole, 
barnehage og helsetilbud.  

3.3 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for 2007-2019 ble 
vedtatt 30.08.2007. Revisjon av arealdelen ble 
formelt starta opp våren 2013, og arbeidet 
pågår fortsatt. Vekstmålet i samfunnsdelen er 
dimensjonerende for hvor store arealer som 
skal avsettes til ulike formål i arealdelen, f.eks. 
bolig- og næringsformål. Økt vekst vil bidra til 
et press på arealer. Samfunnsdelen har 
vedtatte arealstrategier som skal ligge til 

grunn for arealdelen og utviklingen i Ringerike kommune. 
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Figur 2: Slagord, visjon og mål fra kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030  
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3.4 Handlingsprogram 2016-2019  

Handlingsprogrammet støtter opp om 
målsettinger i kommuneplanens 
samfunnsdel, og inneholder mer konkrete 
mål for de enkelte områdene i kommunen. 

Fokus i handlingsprogramperioden 2016-
2019 er å utvikle tjenestetilbudet ved å 
gjøre ting riktig med høyere kompetanse. 
Tjenestetilbudet ønskes dreid til å ha 
fokus på tidlig innsats og forebygging.  

 
Tilrettelegging for vekst 
Handlingsprogrammet har fått tittelen  
"Vi bygger". Mål om en kraftig 
befolkningsvekst gjør det nødvendig å 
investere i infrastruktur, både når det 
gjelder bygninger, veger og teknisk 
infrastruktur.  
 
For at Ringerike skal kunne ta i mot ønsket befolkningsvekst er det avsatt midler til 
økt kapasitet i tjenester og infrastruktur på følgende områder:  

- Økt kapasitet innenfor vann, avløp og rens (VAR) 
- Økt vedlikehold av kommunale veger 
- Økning i antall barnehageplasser  
- Økt kvalitet og kapasitet i skolebygg  
- Planlegging av ny helseinstitusjon og videreutvikle omsorgstrappa 
- Økt kapasitet til plansaksbehandling  

For å tilrettelegge for vekst, økt verdiskaping og et robust næringsliv legges det vekt 
på at kommunen skal ha en effektiv saksbehandling i plansaker.  

 
Kommunen som organisasjon 
For å nå mål om at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass som er effektiv og 
med god kvalitet på tjenestene, skal det implementeres et kvalitetssystem i hele 
kommunen. I tillegg er det er satt av midler til kompetanseheving innen 
tjenesteproduksjon og ledelse.  
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4. Overordna føringer  
 
Videre følger en oversikt over de mest sentrale overordna føringene som har 
betydning for kommunens planbehov.  

4.1 Nasjonale forventninger 

Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12.06.2015.  

Forventningene skal legges til grunn for 
kommunens arbeid med planstrategier og 
annet planarbeid.  

Forventningene har tre hovedkapitler:  

I. Gode og effektive planprosesser 
II. Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 
III. Attraktive og klimavennlige by- og 

  tettstedsområder  

Gode og effektive planprosesser 
Regjeringen forventer at kommunen:  

- Tar i bruk plan- og bygningslovens muligheter for prioriteringer og forenklinger 
- Oppdaterer overordna planer 
- Unngår flere plannivåer enn nødvendig. Hensiktsmessig detaljering 

Regjeringen vektlegger raskere prosesser for arealplanlegging, og styrker det lokale 
selvstyret i planleggingen. Kommunen har ansvar for å sette av tilstrekkelige 
ressurser til planbehandling og tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare 
overordna føringer for areal- og samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan 
behandles raskere og mer forutsigbart. Regjeringen framhever derfor at det i 
planstrategien er viktig å prioritere ressurser til å oppdatere overordna planer.  

Ringerike kommunes oppfølging av nasjonale forventninger:  

 Tidlig dialog for å oppnå effektive planprosesser med fokus på bærekraft. 

 Klimahensyn skal være førende for utviklingen av Hønefoss som regionby. 

 Ringerike kommune skal gjennom overordna føringer framstå som en tydelig 
og ansvarlig samfunnsutvikler og tilrettelegge for forutsigbare prosesser. 

 Utforske nye arbeidsmetoder for å ivareta alle planoppgaver som tilfaller 
kommunen gjennom å etablere et regionalt plankontor i samarbeid med 
ansvarlige samarbeidspartnere. 
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4.2 Regionalt 

Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 
Visjonen i planstrategien er et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer 
næringsutvikling og bolyst. Ringerikes samfunnsdel bygger opp under denne 
visjonen. Regional planstrategi skal revideres parallelt med kommunens strategi.  
 
Det er flere regionale planer, her nevnes de mest relevante for kommunens 
planarbeid:  

 Regional plan for kunnskapssamfunnet 

 Regional plan for areal og transport – under arbeid 

 Regional plan for kulturminner – under arbeid 

 Regional plan for byggegrenser avkjørsler og veg  

 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 
Planen ble vedtatt av fylkestinget 10.12.2014, og skal legge til rette for en 
framtidsretta og bærekraftig utvikling av næringslivet i Buskerud. Hovedmålet 
er økt verdiskaping og produktivitet. Næringsutvikling er sentralt i Ringerikes 
samfunnsdel.  

  



10 
  

5. Utviklingstrekk og utfordringer 
 
I dette kapitlet beskrives kort de mest sentrale utfordringene i neste fireårsperiode. 
For en grundigere beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer i Ringerike, se 
kommuneplanens samfunnsdel kapittel 2 og 3.  

5.1 Tjenesteyting og økonomisk bærekraft 

I løpet av 2014 og 2015 er det gjennomført store omstillinger i driften og 
organisasjonen. Driften ligger nå på et nivå som nærmer seg inntektsnivået. 
Oppgaven vil være å utvikle tjenestetilbudet videre innenfor dagens driftsnivå. Vi må 
sørge for en organisasjon som jobber smart, effektivt og med riktig kompetanse for å 
få dette til.  

5.2 Vekst og infrastruktur 

Ringerike er en relativt stor kommune med nærmere 30 000 innbyggere. Framtidig 
vekst skal være knytta til de prioriterte lokalsamfunna for å styrke lokale tilbud i disse 
områdene. I tillegg til Hønefoss er de prioriterte lokalsamfunna Haugsbygd, 
Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. 
 
Ringerike står overfor en spennende 
utvikling med næringsetablering, vekst, 
modernisering og utbygging. Med 
utbygging av ny E16 og Ringeriksbane 
vil regionen og vår kommune møte økt 
oppmerksomhet og interesse for 
tilflytting. Vi legger til grunn at den økte 
veksten først vil komme fra 2020, og vi 
må rigge oss for denne veksten. 
Utfordringene i tjenestetilbudet må løses på en god og effektiv måte innenfor dagens 
ressursramme.  
 
Gjennom vedtak av kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret vedtatt å 
legge til rette for vekst i folketallet som er langt ut over den veksten kommunen har 
hatt de siste åra. Målet er 40 000 innbyggere i 2030. På sikt vil ny E16 og 
Ringeriksbane medvirke til å skape ønsket vekst.  

Det legges det opp til en moderat befolkningsvekst første fireårsperiode, og at en 
kraftigere vekst først vil komme etter 2020 og vedvare i lang tid. Tida fram mot 2020 
skal brukes til å investere i infrastruktur for å kunne ta imot veksten.  

Kommunen ønsker gjennom sitt plan- og utviklingsarbeid å skape optimisme og 
legge til rette for bolig- og næringsutvikling. Kommunen prioriterer å tilrettelegge for 
byutvikling i tråd med veksten.  
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5.3 Kommunereform  

Kommunereformen tar sikte på å legge til rette for at flere kommuner slår seg 
sammen. En kommunesammenslåing vil berøre organisering av tjenester, men også 
kommunens ansvar som samfunnsutvikler og den lokaldemokratiske arenaen. 
Kommunestyrevedtak om eventuell sammenslåing må i følge regjeringas 
framdriftsplan fattes innen sommeren 2016.  

I dag har Ringerike et godt samarbeid med Hole kommune og Jevnaker kommune i 
blant annet Ringeriksrådet. Det er også interkommunalt samarbeid for ulike tjenester 
mellom disse tre kommunene. Ringerike samarbeider og leverer også tjenester til 
andre kommuner.  

Jevnaker og Ringerike har siden 2014 arbeidet med en utredning av fordeler og 
ulemper med en eventuell kommunesammenslåing. I 2015 ble også Hole kommune 
med i utredningsarbeidet. Jevnaker utreder parallelt muligheten for å bestå som egen 
kommune. Det er utarbeidet en intensjonsplan som de tre kommunene er enige om. 

Kommunene har valgt en aktiv og åpen tilnærming til kommunereformen, og 
samarbeider om å få fram fakta og framtidsbilder for vårt lokalmiljø. Spørsmålene er 
mange: Hva slags samfunn ønsker vi å ha i ringeriksregionen om 20-30 år? Hvordan 
kan vi levere enda bedre tjenester til innbyggerne? Hva kan vi utrette samla som vi 
ikke får til hver for oss? Hva kan en ny, felles kommune i ringeriksregionen bety for 
nærings- og samfunnsutvikling?  

 
Figur 3. Kilde: www.formdinframtid.no  
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6. Planbehov i perioden 2016-2020 
 
I perioden fram mot 2020 vil det være fokus på ledelse og det å levere tjenester på 
samme nivå som i dag, eller bedre. Vi skal jobbe annerledes og omprioritere.  

Flere viktige planer og utredninger er allerede på plass, se vedlegg 1 for oversikt over 
status for de ulike planene som var prioritert i planstrategien for 2013-2015.  

Videre følger en sektorvis gjennomgang av behov for planer. I kapittel 6.5 er 
planbehov for perioden 2016-2020 prioritert og oppsummert.  

Definisjoner brukt videre:  
Revisjon       Ta opp til ny vurdering og forbedring  
Evaluering    Vurdering og systematisk gjennomgang av måloppnåelse 

  

 

6.1Vurdering av overordna planbehov 

 

Plan Kort beskrivelse formål og behov 
 

Hva Når 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Vedtatt april 2015. 
Kommunen står ovenfor store utfordringer i 
årene fremover og mange planer er under 
arbeid. Det kan derfor være behov for 
oppfølging av kommunens samfunnsdel i 
planperioden. Dette for at samfunnsdelen er 
ajour med ønsket og nødvendig utvikling. 
 

 
Mulig 
Rev. 

 
2019 

Handlingsprogram Årlig revidering 
 
 

Rev.  Årlig 

Beredskapsplan Årlig revidering 
 
 

Rev.  Årlig 

Arbeidsgiverpolitikk Siste arbeidsgiverpolitikk er fra 1997-
2000, og det er behov for ny.  
 

Ny 2016 
2. halvår 

Kvalitetsplan 
 

Kommunen skal drive systematisk 
kvalitetsforbedring. Dette har ikke vært 
godt nok prioritert siste år, og det er derfor 
nødvendig å utarbeide en kvalitetsplan.  

Ny 2017  
2. halvår 

Integreringsplan / 
melding 

Status og nye tiltak.  
 

Ny 2017 

Frivilligstrategi 
 

Samhandling mellom kommune og 
frivillighet har betydning på de fleste 
områder i kommunen. For å møte 

Ny 2017 
1. halvår 
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framtidas utfordringer må samspillet 
utvikles videre. Det bør derfor utarbeides 
en frivilligstrategi.  

Folkehelsemelding Krav om oppdatering  
 

Rev. 2016 
1. halvår 

Strategi for universell 
utforming 2015-2016 

Dette er et styrende dokument for å sikre 
systematisk og målretta arbeid for å nå 
kommunens del av nasjonale mål for 
universell utforming innen 2025. 
Implementering av strategien er viktig for å 
nå målsettinger i samfunnsdelen. Det er 
ikke behov for å revidere strategien i 
planperioden.  

Ny 2016 

Plan for miljørettet 
helsevern 

Gjeldende plan for 2014-2016 revideres 
med virkning for perioden 2017-2020.  

Rev. 2016 

Handlingsplan for 
vold i nære 
relasjoner 

Under arbeid  Ny 2016 

Digitaliseringsstrategi 
 

Strategi, omfatter alle kommunens 
tjenester.  
Følges opp med handlingsplan  
 

Ny 2016 
 
2017 

 

 

6.2 Helse og omsorg – vurdering av sektorens planbehov 

 

Plan Kort beskrivelse formål og behov 
 

Hva Når 

Strategiplan, med 
underliggende 
temaplaner 

Det skal etableres en ny planstruktur.  
Målet er realistiske og framtidsretta planer 
slik at utvikling av helse- og 
omsorgstilbudet skjer i tråd med 
befolknings- og sykdomsutvikling i 
kommunen. 

- Demensplan 
- Omsorgsplan 
- Rusmiddelplan 
- Smittevernplan 

 

Ny 
 
 
 
 
 
 

2017 
1. 
halvår 

Omsorgstrappa Behovsanalyse. 
Omsorgstrappa skal videreutvikles ved å 
etablere tilbud lengre ned i trappa.  
 

Ny 2016 
1.halvår 

Boligsosial 
handlingsplan 

Gjennomgang av status, om tiltak har effekt 
og om det er nødvendig med justeringer. 
 

Evalu-
ering 

2016 
2. 
halvår 
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6.3 Oppvekst og kultur – vurdering av sektorens planbehov 

 

Plan Kort beskrivelse formål og behov  
 

Hva Når 

Kulturplan 
 

Det skal utarbeides en helhetlig kulturplan 
for Ringerike kommune. Planen skal 
inneholde satsingsområder, muligheter og 
samarbeid. 
  

Ny 2016  
2. halvår 

Barnehage- og 
skolebehovsplan 
 

Det er behov for en ny gjennomgang av 
kapasiteten ved barnehager og skoler.  
Det er mål om å tilby barnehageplass på 
ettårsdagen. Revideres hvert 2. år.  
 

Ny 2016 
1. halvår 

Handlingsplan 
barnehage  
2015-2020 

Vedtatt høst 2015.  
Beskriver barnehagens faglige 
utviklingsområder. 
 
 

Rev.  2017 
2. halvår 

Handlingsplan for 
grunnskolen  
2017-2021  

Beskriver skolenes faglige 
utviklingsområder knytta til elevenes 
læringsmiljø og læring.   
 
 

Rev. 2016 
2. halvår 

SFO-plan 
 

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig 
tilbud som skal legge til rett for lek, kultur- 
og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i 
alder og interesser hos barna.  
SFO–planen beskriver målsettinger for 
innholdet.  
 

Rev. 2016 

Kommunedelplan 
for idretts- og 
friluftsanlegg 
 

Gjeldende plan vedtatt 29.01.2015.  
Krav for tildeling av spillemidler.  
Revideres hvert 4. år, anleggsdelen hvert 
2. år.  
 
 

Rev. 2019 
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6.4 Samfunn – vurdering av sektorens planbehov 

 

Samfunn har fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler. Dette fokuset blir 
enda sterkere framover for å legge til rette for ønsket utvikling og vekst. 
Hovedoppgavene er å forvalte, drifte og utvikle eiendomsmassen og infrastrukturen, 
forvaltning av lovverk, arealplanlegging, beredskap samt å sikre liv og helse når 
uønskede hendelser oppstår.  

I åra framover forventes det en stor planaktivitet i Ringerike, blant annet knytta til 
kommuneplanens arealdel, områdeprogram for Hønefoss by og behandling av 
private planer. I tillegg vil arbeid knytta til de store samferdselsprosjektene være 
svært ressurskrevende. KVU for transportsystemet i Hønefoss-området har vært på 
høring i 2015. Dersom regjeringa går videre og fatter vedtak om en bypakke vil det bli 
behov for planer for gjennomføring av tiltak. Det planlegges et regionalt plankontor. 

Med bakgrunn i dette må det i åra framover fokuseres på gode og effektive 
planprosesser, og sikre tilstrekkelig kapasitet for kommunens plan- og 
utviklingsarbeid.  

Plan Kort beskrivelse formål og behov Hva Når 
Regional nærings-
plan/strategi 

Vurderer samarbeid med Hole/Jevnaker.  Ny 2017 

Regional arealplan Avhengig av etablering av regionalt 
plankontor som følger opp KVU, nye E 16 
og Ringeriksbane utenfor statlig regulering  

Ny 2020 

Kommuneplanens 
arealdel, inklusive 
revidering av gamle 
temaplaner eks. 
grønn plakat og 
kommunedelplan 
for gående og 
syklende 

Kommuneplanens arealdel er under 
revisjon. Det må prioriteres å fullføre 
revisjon av arealdelen i første del av 
planstrategiperioden. Det anses ikke å 
være behov for ytterligere revidering av 
arealdelen i perioden mot 2020. Behov for 
revidering av arealdelen vurderes på nytt i 
planstrategi for perioden 2021-2025.  
 

Fullføre 
rev. 

2016 

Kommunedelplaner  E16 Eggemoen–Nymoen/Hensmoen: 
Statens vegvesen utarbeider forslag som 
behandles i kommunen.  
 
Krakstadmarka: Behov for å ferdigstille plan 
som tilrettelegger for ca 800 bynære 
boliger.  
 
Steinsfjorden: Formål er å legge til rette for 
sameksistens mellom naturverdier og folks 
bruk av området i et langsiktig perspektiv. 
 
  

Ny 
 
 
 
Ny 
 
 
 
Ny 

2017 
 
 
 
2016 
 
 
 
2017 

Statlige E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen Ny 2016-
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samferdselsplaner Utarbeides som statlige planer. Kommunen 
involveres og uttaler seg i planprosessen.  

2020 

Områdeprogram 
Hønefoss 

Hensikten er å utvikle Hønefoss til en mer 
attraktiv by. Parallelloppdrag gjennomføres 
i 1. halvår 2016 og vil være en del av 
grunnlaget for områdeprogrammet. 
Områdeprogrammet danner grunnlag for 
videre planarbeid, og legger konkrete 
føringer for byutviklingen. Dette innarbeides 
i arealdelen.  
 

Ny 2016 

Reguleringsplaner 
som kommunen 
skal utarbeide 

Fram mot 2020 skal kommunen investere 
betydelige beløp i bygninger og 
infrastruktur. For flere av disse tiltakene vil 
det være behov for reguleringsplaner.  
Det skal nyttes eksterne plankonsulenter til 
utarbeiding av planene.  
 

Nye 
planer 

2016-
2020 

Oppheving av eldre 
reguleringsplaner 
 

Ringerike har flere eldre reguleringsplaner. 
Mange av disse er ikke lenger aktuelle, 
og/eller dårlige styringsdokumenter i 
dagens situasjon. Disse planene bør 
gjennomgås for å vurdere hvilke av 
planene som bør oppheves. Oppheving bør 
gjennomføres som en samla prosess for å 
gjøre dette mest mulig effektivt. Høsten 
2015 ble det varsla en forenkling av 
prosessen for å oppheve reguleringsplaner. 
Oppheving av planer bør avvente denne 
endringen, for best mulig ressursutnyttelse. 
 

Opp-
heving 

2017-
2018 

Energi & Klimaplan Rapporteres årlig. HMA har ansvaret for å 
følge opp Energi- og klimaplanen i 
Ringerike kommune. 
 

Rev. 2017 

Hovedplan vei Status på kommunale veger inn i Norsk 
vegdatabank. Behov og prioriteringer evt.  
Revidering av trafikksikkerhetsplan følges 
opp etter ferdigstilling av hovedplan vei.  
 

Rev. 2017 
 
 
 

Hovedplan vann Hovedplan for vannforsyning 2005 – 2015. 
Revideres etter hovedplan avløp. 
 

Rev. 2017 

Hovedplan avløp 
 
 

Forurensningsregnskap ferdig, hovedplan 
avløp revideres på bakgrunn av dette.  

Rev. 2016 
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6.5 Prioritering av planoppgaver 

 
Matrisen nedenfor inneholder en oversikt over de viktigste planene som skal 
utarbeides eller revideres i planstrategiperioden.  
 

Sektor Plan Hva / Når 
Overordna  
 

Handlingsprogram Årlig rev. 

Beredskapsplan  Årlig rev. 

Arbeidsgiverpolitikk 
 

Ny. 2. halvår 2016 

Kvalitetsplan 
 

Ny. 2. halvår 2017 

Integreringsplan/melding 
 

Ny 2017 

Frivilligstrategi  Ny. 1. halvår 2017 
 

Folkehelsemelding 
 

Rev. 1. halvår 2016 

Plan for miljørettet helsevern  Rev. 2016 

Handlingsplan for vold i nære relasjoner Ny 2016 

Digitaliseringsstrategi med handlingsplan 
 

Ny 2016 / 2017 

Helse og 
omsorg 

Strategiplan, med underliggende temaplaner:  
- Demensplan 
- Omsorgsplan 
- Rusmiddelplan 
- Smittevernplan 

 

Ny. 1. halvår 2017 

Omsorgstrappa Ny. 1. halvår 2016 

Boligsosial handlingsplan Ev. 2. halvår 2016 

Oppvekst 
og kultur 

Kulturplan 
 

Ny. 2. halvår 2016 

Barnehage- og skolebehovsplan 
 

Ny. 1. halvår 2016 

Handlingsplan barnehager Rev. 2. halvår 2015 

Handlingsplan for grunnskolen  
 

Rev. 2. halvår 2016 

SFO-plan 
 

Rev. 2016 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 
 

Rev. 2019 
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Samfunn Regional næringsplan / strategi 
 

Ny 2017 

Regional arealplan Ny 2020 
 

Kommuneplanens arealdel  
 

Fullføre rev. 2016 

Kommunedelplaner 
- E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen 
- Krakstadmarka 
- Steinsfjorden 

 

 
Ny 2017 
Ny 2016 
Ny 2017 

Statlige samferdselsplaner:  
Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss 
 
 

Nye 2016-2020 
 

Områdeprogram Hønefoss, herunder 
parallelloppdrag 
 
 

Ny 2016 

Reguleringsplaner som kommunen skal utarbeide 
 

2016-2020 

Oppheving av eldre reguleringsplaner 
 

2017-2018 

Energi & Klimaplan 
 

Rev. 2017 

Hovedplan vei 
 

Rev. 2017 

Hovedplan avløp Rev. 2016 
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Vedlegg: Status for planer som var prioritert i planstrategien for 2013-2015 

  Hva 2013 2014 2015 Status januar 2016 

Kommuneplan Samfunnsdel   Rull 
 

Vedtatt 30.04.15 

 
Kommunedelplaner,  

Arealdel   Rull   Under arbeid 

E16 Skaret-Hønefoss Ny 
  

Under arbeid 

areal E16 Eggemoen-Kleggerud Ny 
  

Vedtatt 31.01.13 

  Steinsfjorden   Ny 
 

Under arbeid 

  Krakstadmarka Ny     Under arbeid 

Temautredninger, 
større Handels- og byutvikling   

  
Vedtatt 13.12.12 

  Livskraftige lokalsamfunn Ny 
  

Vedtatt 14.05.13 

  Gravplassutredning Ny 
  

Vedtatt 12.03.13 

  Masseforvaltning Ny     Vedtatt 18.08.15 

Samfunn Hovedplan vei    Ny 
 

Under arbeid 

  Hovedplan vann Rull 
  

Under arbeid 

  Hovedplan avløp   Rull 
 

Under arbeid, pol.beh. 2016 

  
Samfunnssikkerhet og 
beredskapsplan Rull 

  
Årlig revisjon 

  Energi- og klimaplan   
 

Rull Skal startes opp 

Områdereguleringer 
Områderegulering Eggemoen 
flyplass og næringspark   Ny 

 
Under arbeid 

  
Områderegulering 
Næringsområde Eggemoen   Ny 

 
Under arbeid 

  Områderegulering Hvervenmoen   Ny 
 

Vedtatt 28.08.14 

  
Områderegulering Øvre 
Hønengata øst   Ny 

 
Under arbeid 

  
Områderegulering 
Soknedalsveien   Ny 

 
Under arbeid 

  
Områderegulering 
Kunnskapspark Ringerike   Ny   Under arbeid 

Helse og omsorg Folkehelsemelding Ny 
  

Vedtatt 21.02.13 

  Demensplan 2013-2020 Ny 
  

Vedtatt 2013? 

  Omsorgsplan Rull 
  

  

  Rusmiddelplan Rull 
  

  

  
Boligsosial handlingsplan 2015-
2022 Rull 

  
Vedtatt 30.10.14 

  Psykiatriplan Rull 
  

  

  Rehabiliteringsplan  Rull 
  

  

  Plan for vold i nære relasjoner  Ny       

Oppvekst og kultur Skole- og barnehageutredning Rull 
  

  

  
Kommunedelplan for idretts- og 
friluftsanlegg 2014-2026 Rull 

  
Vedtatt 2014 

  
Handlingsplan for grunnskolen 
2013-2015 Ny 

  
Vedtatt 2013 

  Handlingsplan for SFO   
 

Ny   

  Handlingsplan for barnehage      Ny   

 



20 
  

 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8928-10   Arkiv: L12  

 

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen – kommunedelplan. Innspill 

til høring av planprogram 
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune ber SVV ta inn følgende tema i planprogrammet for utredning. 

 Konsekvenser for arealbeslag, atkomst og næringsutvikling for aktører på 

Eggemoen. Konsekvensene bør tas med i vurdering av samfunnsøkonomi. 

 Muligheter for bruk av eksisterende veg som erstattes av ny trasè. 

 

Planprogrammet bør gi føring om vurdering og beskrivelse av følgende tema: 

 Konsekvenser for bompengeløsning ved valg av ulike trasèer. 

 Konsekvenser og rettigheter for grunneiere med bolig som berøres av valgt trasè 

 Krav om byggegrenser mot ny veg for ulike arealformål. 

 

Kommunen anmoder SVV om snarest mulig å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Statens vegvesen har startet opp kommunedelplan for E16 på strekningen mellom Nymoen 

og Eggemoen. Vegparsellen blir en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum og vil bidra 

til å komplettere en ytre ring 4 utenom Oslo mot Gardermoen.  

Vegen vil bli planlagt med en linjeføring som tilfredsstiller kravene for en senere utvidelse 

til firefelt. 

Dagens E16 fra Nymoen inn via Gummikrysset og tilbake mot Jevnaker gjennom 

Eggemobakkene anses lite gunstig både av hensyn til trafikksikkerhet, reisetid og 

forutsigbar framkommelighet. Det forventes at omleggingen av veien vil gi en langt sikrere 

veg og føre til avlastning av trafikken gjennom Hønefoss sentrum med ca 20% ved at 

gjennomgangstrafikken i større grad velger omkjøringsveien. Omlagt veg vil også være et 



alternativ for trafikk til og fra sørlige sentrumsområder ved kjøring mot Jevnaker. Oppstart 

på prosjektet er ikke fastsatt men fremdriftsplanen legger opp til vedtak av reguleringsplan i 

slutten av 2018. Det bør tilstrebes å avklare plansituasjonen innen dette da det muliggjør en 

videre fortsettelse av Eggemoen – Olum. 

Prosjektet kan få til dels store konsekvenser for næringsutvikling på Eggemoen, 

naturmangfold, landskap, friluftsliv og forbindelsen mellom Jevnaker og Hønefoss.   

 

Innledning / bakgrunn 

Statens Vegvesen har som ledd i planleggingen av vegparsellen E16 Nymoen – Eggemoen 

lagt planprogram for prosjektet ut til høring og offentlig ettersyn.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte 

og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke 

korridoralternativ som skal utredes videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig 

for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Ringerike kommune er høringspart i saken og vil etter bearbeiding av høringsutkastet få 

forslag til planprogram overlevert for fastsettelse. 

Planprogrammet fastsetter hvilke tema som skal utredes i saken og belyse konsekvensene. 

På grunn av prosjektet størrelse og betydning for regionen er det naturlig at uttalelse fra 

Ringerike kommune behandles politisk. 

Konklusjonene som planprogrammet fastsetter, blir innarbeidet i planbeskrivelsen som vil 

følge kommunedelplanforslaget i ordinær planprosess.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 

søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 

gateutforming. Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for 

evt. senere utbygging til 4-felt skal sikres.  

 

Illustrasjonene under viser tverrprofil (fig12) og tverrprofil med forbikjøringsfelt (fig 13) 

 
 

 

 

 

 



 
Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen  

Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser  

 

SVV gjennomførte ideseminar på Sundvollen november 2015.  Hensikten med dette 

seminaret var å få frem forslag til mulige trasèer og avklare mulige utfordringer. 

Ideseminaret konkluderte med alternativene vist under. 

 

 
 

SVV har gjennomført en grovsiling av alternativene basert på en kost/nyttevurdering der 

kostnad og avlastningseffekt har hatt stor betydning. Etter grovsilingen har SVV valgt å gå 

videre med tre korridorer vist i illustrasjon under. 



 
 

 

Forholdet til overordnede planer 

I gjeldende kommuneplan er korridorer mellom Eggemoen og Nymoen vist. Korridorene er 

angitt som ikke juridisk bindende. Viste korridorer har likevel vært nyttet av Vegvesen og 

kommune i vurdering av prosjekter for å sikre at mulighetene for en fremtidig 

gjennomføring av vegtraseen.  

 

Juridiske forhold  

Planlegging i denne fasen vil skje etter PBL §3.7 som medfører at SVV gis anledning til å 

utarbeide planforslag og sende disse på høring. Det vil ved fastsettelse av planprogrammet 

være naturlig å ta stilling til om videre planlegging også vil kunne skje etter §3.7. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er ikke tidligere politisk behandlet.  

 

Økonomiske forhold 

Vegutbygging av denne typen vil forutsette bompengefinansiering. Plassering av bom og 

takster for passering vil være gjenstand for vurdering av kommunen. 

Vegbom vil kunne påvirke dagens felles handels- og arbeidsmarked mellom Jevnaker og 

Hønefoss. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 SVV har gjennomført ide-seminar og åpent folkemøte i høringsperioden for 

planprogrammet. I punkt 8.1 går det fram at informasjonsmøter i den videre planprosessen 

planlegges. Planprogrammet fastsetter ikke tidspunkt for disse. Det er naturlig at tidspunkt 

vurderes i samråd med kommunen og i forhold til fremdrift i planarbeidet. 

Medvirkning vil også være sikret gjennom lovpålagte høringer av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 



Planprogrammet gir føringer for hva som skal utredes i planarbeidet. Det er i denne fasen 

god anledning for innspill dersom det er hensyn som ønskes belyst eller det er ønske om å 

signalisere politisk vilje til vekting av ulike temaer. Det er imidlertid en stor fordel å 

avgrense utredningsarbeidet til de nødvendige korridorene og temaene for å begrense 

arbeidet og sikre en forsvarlig fremdrift. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Friluftsliv. 

Bygging av ny veg vil kunne forringe opplevelseskvaliteten for tilliggende friluftsområder 

og avskjære atkomsten til bakenforliggende urørte områder. Det vil være naturlig at atkomst 

til friluftsområder nord for Eggemoen vurderes. Dette anses sikret gjennom 

planprogrammets punkt 6.2.2 

 

Bompengefinansiering.  

Selv om bompenger vil bli en separat sak som fremmes for vedtak i kommunen er det høyst 

sannsynlig at prosjektet vil forutsette bompenger. Valg av alternativ vil kunne innvirke på 

takst og mulighet for plassering av bom. Avhengig av løsning vil bom kunne påvirke den 

eksisterende situasjonen med felles handels og arbeidsmarked mellom Jevnaker og 

Hønefoss. Forskuttering av bompengesaken kan forventes å skape sterke reaksjoner og 

forsinkelser. Dersom forholdet ikke vurderes kan man imidlertid komme i en situasjon der 

man grunnet virkninger for andre forhold ender med en løsning som gir svært uønskede 

løsninger med tanke på takster og plassering av bom. Forholdet bør derfor omtales. 

 

Eksisterende vei. 

Eksisterende veitrase er lite omtalt i planprogrammet. Denne kan danne et lokalveisystem og 

forbindelse mellom Jevnaker og Hønefoss. Planprogrammet viser til at den kan bli viktig for 

sykkel og kollektivtrafikk. Bruken av eksisterende veg med prioritering av ulike 

trafikantgrupper og kartlegging av nødvendige fysiske tiltak for tilpasning til ønsket trafikk 

bør utredes og vurderes opp mot alternativer langs ny vei. 

 

Konsekvenser for bruken av Eggemoen. 

Planprogrammet har tatt inn bedring av transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv 

og regional utvikling som effektmål. Dette er i tråd med kommunens intensjoner om at 

Eggemoen skal utvikles videre og at infrastrukturen må tilrettelegge for eksisterende og nye 

virksomheter på en god måte. Det er imidlertid uklart hvordan dette effektmålet følges opp 

og hvordan det vurderes. Vurdering av konsekvenser for utvikling av næringsliv er ikke med 

i temaene som foreslås utredet og ser ikke ut til å være del av prissatte eller ikke prissatte 

konsekvenser. I silingen er det vurdert «tap av næringsareal» men det kommer ikke fram om 

det er differensiert på ulike arealer.  

Eggemoen-området er svært stort. Det er sannsynlig at valg av løsninger for påkobling, 

plassering av veglinja og løsning for sekundærvegnett vil ha langt større betydning for 

konsekvensene av de ulike trasèvalgene enn selve arealbeslaget. Utredningene må 

sannsynliggjøre at valgt trasè gir muligheter for løsninger som underbygger utviklingen av 

Eggemoen.  

Ringerike kommune har signalisert store forventninger til utvikling av området og dets 

potensiale til å skape arbeidsplasser. Det er signalisert at kommunen er villig til å ofre dette 

området som et av regionens viktigste friluftsområder for å muliggjøre en slik utvikling. 



Dersom valgt vegtrase motvirker utviklingen vil resultatet kunne bli bortfall både av 

framtidige arbeidsplasser og friluftsliv. Dialog mellom aktører på Eggemoen og SVV for å 

sikre gode løsninger for påkobling og tilførselveier anses derfor viktig. 

 

Planprosess. 

Statens vegvesen viser også et alternativ der det gås videre med kun en av traseene. Det gis 

inntrykk av at dette vil muliggjøre å gå utenom kommunedelplan og gå rett på 

detaljregulering.  

Å gå videre med kun ett alternativ til utredning gir stor sårbarhet ettersom eventuelle 

problemer vil gi behov for å starte opp igjen med ny plan. Samtidig er fremdrift for 

planarbeidet viktig for å avklare løsninger som gjør det mulig å komme videre med 

områdeplaner på Eggemoen, noe som er en forutsetning for en god utvikling av området. 

 

Berørte grunneiere. 

Grunneiere langs ny (og gammel) trasè vil bli berørt gjennom endring i støybildet og mulig 

arealbeslag. Det er for tidlig i prosessen til å kunne si noe om disse konsekvensene. 

Konsekvensene for berørte grunneiere kan  imidlertid ventes å bli ganske store som følge av 

både reguleringen for forventningene som skapes ved linjevalg. Dersom det reguleres til to-

felt men sikres mulighet gjennom byggegrenser og linjeføring for en fremtidig utvidelse til 

firefelt kan dette gi en uavklart situasjon der forventningene til fremtidig utvidelse gir 

ulemper ved f.eks. salg som det etter vedtatt reguleringsplan ikke er anledning til å søke 

erstattet. Konsekvensene av dette samt hvilke tiltak i forhold til støyskjerming for berørte 

beboere må synliggjøres.  

 

Byggegrenser. 

Statens vegvesen benytter ofte byggegrenser opp mot 100m mot europaveg. Dette begrunnes 

blant annet med behov for sikring av mulighet for utvidelse, etablering av gang/sykkelveg 

og sikring av tilstøtende bebyggelse mot støyulempe. I dette prosjektet vil det i hovedsak 

være mindre støyfølsom bebyggelse i nærføringen på Eggemoen. Prosjektet vil også avklare 

behov for areal til fremtidig utvidelse til firefelt og tar sikte på å vise løsning for 

gående/syklende. Det oppfordres derfor sterkt til å vurdere nøye hva som er strengt 

nødvendig å ta som byggegrense mot ny vegtrase ut i fra kommunens ønske om minst mulig 

beslag av arealer som kan nyttes til andre formål på Eggemoen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Planprogrammet tar opp relevante tema på en oversiktlig måte og gir et godt bilde av mange 

av utfordringene i saken. Målene til prosjektet og kriterier for silingen er også tydelig og 

virker fornuftige. Statens vegvesen  har i saken invitert til innspill og holdt 

informasjonsmøte for å få innspill til løsninger og avdekke ulike syn og interesser som  kan 

ha betydning for valg av løsning for ny vegtrasè. Det har hittil i prosessen også vært god 

dialog med kommunens administrasjon og berørte interessenter på Eggemoen. 

Rådmannen anser at Vegvesenets valg av korridorer for videre utredning er fornuftig i 

forhold til å belyse alternativene som kan la seg realisere.  

 

Naturmangforldloven. Rådmannen anser at punkt 6.2.3 sikrer at konsekvenser for natur- og 

biologisk mangfold blir forsvarlig utredet. 

 



I planprogrammet 5.4.3 stilles det spørsmål ved om man kan gå videre med  kun ett 

alternativ der alternativ 3 holdes fram  som det naturlige valget. Dette vil kunne redusere 

omfanget av utredninger og muliggjøre en kortere planprosess, noe som vil være svært 

viktig for videre utvikling av Eggemoen og forutsigbarheten både for næringsdrivende og 

berørte grunneiere. Områdeplanene for næringsutvikling på Eggemoen er stanset av SVV i 

påvente av avklaring av ny vegtrasè.  

Rådmannen anser likevel at silingen er gjort på et så overordnet nivå at det virker uklokt å 

vurdere en slik løsning allerede nå. Valg av en vegløsning for videre utredning kan føre til 

en pressituasjon. Dersom løsningen viser seg å få følger man ikke har forutsett og som er 

svært negative, kan det bli et valg mellom å akseptere disse eller ikke få realisert ny vei. 

Rådmannen  mener det er fornuftig å vurdere konsekvensene av de ulike alternativene i 

forhold til virkninger for forsvaret og igangsatte næringsområder. Rådmannen støtter tanken 

om å ta ut alternativer som viser seg uaktuelle og eventuelt gå videre med ett alternativ 

dersom det i prosessen kan  vises at dette gir en løsning som ivaretar kommunens og 

berørtes interesser på en forsvarlig måte. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen ser det som svært positivt at SVV starter opp planleggingen av trasèen Nymoen 

Eggemoen. Prosjektet er viktig for regionen både av trafikksikkerhetsmessige grunner og 

ved at den styrker forbindelse mot Gardermoenområdet og avlaster trafikken gjennom 

sentrum. 

Rådmannen anser at konsekvenser for aktørene på Eggemoen og berørte grunneiere langs 

trasèene må vurderes og synliggjøres. Dette er en vanskelig øvelse som betinger mye og 

godt samarbeid.  

Løsning for atkomst til Jevnaker, samt friluftsområder nord for Eggemoen må utredes. Dette 

vil være en naturlig del av planen, men er lite omtalt i planprogrammet. 

Konsekvensene av innføring av bompenger på strekningen må vurderes og omtales. 

Rådmannen anbefaler at det gås videre med utredning av de ulike korridorene, men at det 

åpnes for å ta ut alternativer som viser seg urealistiske å gjennomføre uten at disse legges 

frem senere som alternativ med full konsekvensutredning. Der forholdene som gjør 

veialternativet uønsket er av en slik art at det kan oppstå tvil om det skal tas ut, oppfordrer 

rådmannen vegvesenet om å be kommunen avklare dette politisk. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Avdelingsleder på areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Forord 

Etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 4-1 skal det for alle regionale planer og kommuneplaner, som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke korridoralternativ som skal utredes 
videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om konsekvensutredninger. 
Dette innebærer at det i planprogrammet er beskrevet hvilke tema som skal utredes for å belyse 
konsekvensene av tiltaket.  

For å kunne vurdere alternative korridorer for ny E16, ble det gjennomført et ideseminar i november 
2015 for å skissere mulige traseer. På ideseminaret deltok politikere, lag og foreninger i tillegg til 
sentrale grunneiere. Foreslåtte traseer er i ettertid vurdert systematisk mot hverandre gjennom en 
silingsprosess. Det er utarbeidet en silingsrapport som dokumenterer ulike sider ved alternativene. 
Alternativene er rangert etter hvor godt de oppfyller målformuleringene til prosjektet. Siling av 
alternativer er gjort på et overordnet nivå og utgjør grunnlaget for forslag til hvilke korridorer som skal 
utredes videre.  

I utarbeidelsen av planprogrammet har Statens vegvesen samarbeidet med Ringerike kommune, 
Forsvaret og Forsvarsbygg, regionale etater og berørte grunneiere. Målet med samarbeidet har vært å 
få til en felles forståelse for de utfordringene som må løses lokalt og regionalt. 

Det er Statens vegvesen, som tiltakshaver for prosjektet, som har ansvaret for å utarbeide forslag til 
planprogram. Ringerike kommune som ansvarlig myndighet, fastsetter programmet.  

Tidspunkt for utlegging og frist for å sende inn merknader vil framgå av oversendingsbrev og annonser 
i lokalaviser, på kommunens nettside og på prosjektets nettside, 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker. Det vil bli avholdt offentlig møte (folkemøte) i 
høringsperioden. Etter at forslag for planprogram har vært på høring, vil Statens vegvesen 
sammenfatte og vurdere innkomne merknader, før forslaget med eventuelle endringer oversendes til 
sluttbehandling i Ringerike kommune.  

 

Uttalelser til planprogrammet sendes til:  Statens vegvesen 

      Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 Lillehammer 

Brevet merkes med saksnr.: 16/28107 

       

Spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til : 

Statens vegvesen Region øst ved: 

Bjørn Nyquist, tlf 24058350, epost: bjorn.nyquist@vegvesen.no  

Snorre Vaagland, tlf. 24058084 epost: snorre.vaagland@vegvesen.no  

 

Ringerike kommune ved: 

Lars Torstensen Lindstøl, tlf 32117472. epost: Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen – Eggemoen. 
Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker og Ringerike kommune hvor 
reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015.  

Dagens E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen tilfredsstiller ikke kravene til standard i forhold 
til vegens funksjon. I dag betjener E16 både lokaltrafikk mellom Hønefoss og Jevnaker og regional 
trafikk mellom Gardermoen/Oslo nord og indre Buskerud, Telemark og Hallingdalen/Valdres 
(Rv7/E16). 

Planlegging av strekningen startet allerede i 1969. I 1992 ble prosjektet tatt opp på nytt som del av 
utredning av ny hovedflyplass for Oslo. I 1999 ble prosjektet vurdert i forbindelse med revisjon av NTP 
for perioden 2002 – 2011.  

Etter at ny trase for E16 på strekningen Eggemoen – Olum er vedtatt, gjenstår denne strekningen for å 
få enhetlig standard som inngår i en ytre ring 4 utenom Oslo fram til Gardermoen. Realiseringen av 
prosjektet vil bidra til å reduserer reisetiden og sikre en forutsigbar fremkommelighet. Derfor ønsker 
Statens vegvesen med Ringerike kommune å starte opp planarbeidet på nytt med ordinær prosess 
etter Plan og bygningsloven som innebærer utarbeidelse av planprogram, kommunedelplan med 
konsekvensutredning og reguleringsplan.  

 Prosjektet er ikke omtalt i grunnlaget for inneværende NTP 2014 – 2023.  

1.2 Mål 

Samfunnsmål: Beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under. Hvilke virkninger 
vil prosjektet ha på miljø og samfunn.  

I nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er målene for transportpolitikken formulert. Det 
overordnende mål for transportpolitikken er: «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.»  

Det overordnede målet for E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen:  

Ny E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen skal gi en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle 
trafikantgrupper.  

 

Effektmål: Skal vise effekter som tiltaket gir brukere og omgivelsene. Eksempelvis kapasitet, 
regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser mm. Effektmål skal kunne måles over tid.  

- Bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper; færre ulykker med personskade  
- Forutsigbar- og redusert reisetid mellom Nymoen og Eggemoen 
- Redusere gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss sentrum og på fv. 241 
- Bedre transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv og regional utvikling 
- Ta vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som sandfuruskog, ravinelandskap, 

kulturlandskap og elvelandskap.  
 
Resultatmål: Skal beskrive hva som er viktige leveranser og resultater for prosjektet som f. eks. 
kostnader og ytelser. Resultatmål skal kunne måles umiddelbart etter gjennomført prosjekt.  

- Reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i 2018 
- Kryssene på strekningen skal være planskilt. Plassering av kryss og utforming av disse skal 

gjøres slik at ny veg får mest mulig trafikk og avlaster Hønefoss sentrum og fv. 241 
- Etablere et sammenhengende sykkeltilbud mellom Hønefoss og Jevnaker, og andre relevante 

lenker innenfor planområdet 
- Det skal utarbeides forslag til finansieringsløsning som grunnlag for Stortingsproposisjon 
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- Formingsveileder for E16 Nymoen - Roa skal legges til grunn for å få en sammenhengende 
utforming av vegrommet fra Nymoen i Ringerike kommune til Olum i Jevnaker kommune 

Forutsetninger: 

- Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 
søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 
gateutforming. 

- Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for evt. senere 
utbygging til 4-felt skal sikres. 

- Ivareta ytre miljø gjennom gjeldende lover, retningslinjer og interne føringer for håndtering av 
det ytre miljøet.  

- Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen 
- Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser 
 

1.3 Planprosess 

§ 4-1 i Plan og Bygningsloven slår fast at: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.» 

Planprogrammet skal gjøre rede for: 

• Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. 
• Hvilke traséalternativer som skal utredes i de neste planfasene. 
• Hvilke konsekvenstemaer i forhold til miljø, naturressurser og samfunn som må utredes i 

senere planfaser og hvordan de skal utredes. 
• Hvordan informasjon og medvirkning i senere planfaser skal gjennomføres 

Planprogrammet skal videre sikre at man i utredningene fokuserer på forhold som det er nødvendig å 
få belyst for å kunne: 

• Ta beslutningen om - og på hvilke vilkår – tiltaket kan gjennomføres 
• Foreta valg av alternativ 

Kommunen er ansvarlig myndighet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i forbindelse med 
varsling av oppstart av planarbeidet. Det er avtalt med Ringerike kommune at planarbeidet skal skje 
med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3.7 som gir kommunen anledning til å la statlig myndighet 
utarbeide og sende et planforslag på høring. Etter høring og evt. revisjon av planprogrammet, 
oversendes det til kommunen for vedtak.  

Dette Planprogrammet gjelder i utgangspunktet kommunedelplan med tilhørende 
konsekvensutredning for strekningen Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. I Planprogrammet er 
alternative traseer for ny veg vurdert. Valg av alternativer inngår som en del av Planprogrammet. 
Avhengig av hvilke innspill som kommer under høring av Planprogrammet, kan det være aktuelt å gå 
direkte til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. Hvis dette blir aktuelt, vil konsekvensutredningen 
bli utarbeidet som en del av reguleringsplanarbeidet. 

1.4 Prosjektet 

Dette planprogrammet gjelder kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for strekningen 
Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. Tiltaket innebærer at det skal bygges ny E16 fra 
Nymoen/Hensmoen og over til Eggemoplatået, hvor ny E16 kobles sammen med den planlagte E16 
mellom Eggemoen og Olum.  

Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse H5 i Statens vegvesens håndbok N100, med 
vegbredde 12,5m, fysisk midtdeler, toplanskryss og fartsgrense 90 km/t. Det skal tas høyde for at det i 
fremtiden kan være aktuelt å utvide vegen til 4 felt, og derfor skal horisontal- og vertikalkurvaturen 
søkes å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8. 
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Plassering av kryss er en viktig del av prosjektet, og det vurderes nytt kryss med E16 Ådalsvegen, mot 
Jevnaker og til næringsområdet på Eggemoen. Plassering av kryss avhenger av flere forhold, særlig 
viktig i dette prosjektet ,er hvor det er økonomisk og teknisk mulig å krysse ravinedalene i 
Nærstadamarka. 

1.5 Gjennomført ideseminar 

Som et ledd i å vurdere alternative traseer, ble det avholdt et ideseminar 17. – 18. november i 2015 på 
Sundvollen hotell. På ideseminaret deltok lokalpolitikere, representanter fra kommunene Ringerike og 
Jevnaker, regionale myndigheter, velforeninger, grunneiere og næringsinteresser. I planprogrammet 
er det jobbet videre med alternativene som ble presentert på ideseminaret.  

1.6 Avgrensning av planområdet 

Området som blir berørt av korridorvurderingen ligger mellom Nymoen og Hensmoen til Eggemoen 
der hvor ny E16 for Eggemoen-Olum er planlagt bygget.  

  

Figur 1: Avgrensning av området for korridorvurdering 

 

1.7 Vegstandard  

E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende standard.  

Fra Hensmoen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan og det er 
kun en direkte atkomst til vegen fra Nærstadmarka (privat). Strekningen har slake kurver, gul 
midtstripe og fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Det er boligfelt  nærføring til E16 ved Nymoen.  

Hensmoen 

Nymoen 
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Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60 km/t, flere 
krappe kurver og ikke noe separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er det en del spredt 
bebyggelse og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.  

Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er fartsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en separat g/s-veg 
med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T-kryss mellom E16 og fv. 35 
inn mot Hønefoss sentrum, hvor det til tider kan være kø. 

Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrket mark. Terrenget er flatt 
og oversiktlig, det er separat g/s-veg frem til avkjøringen til Nærstadmarka. Fartsgrensen er 70 km/t. 
På denne strekningen er det flere private avkjørsler, samt et kanalisert T-kryss inn til Hvalsmoen. Fra 
avkjøringen til Nærstadmarka og frem til Eggemobakkene er det flere krappe kurver på E16. 

Eggemobakken har en lengde på ca. 1,5 km og stigning på 9 %. Stigningen gjør at tunge kjøretøy får 
redusert hastighet opp bakken, samt at denne trafikantgruppen kan få problemer å komme opp 
bakken vinterstid. På toppen av Eggemobakken settes fartsgrensen opp til 80 km/t rett før avkjøringen 
til NAF-banen. E16 går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T-kryss til 
Eggemoen næringspark og T-kryss med forbikjøringslomme til Viul. Det er ikke noe tilbud til myke 
trafikanter fra avkjøringen til Nærstadmarka og til kommune-grensa til Jevnaker langs med dagens 
E16. Et alternativ for myke trafikanter er å bruke skosbilvegnettet i Nærstadmarka og på Eggemoen.  

Figur 2: Oversiktskart over planområdet med dagens vegnett.  

1.8 Arealbruk 
Ringerike kommune har et areal på ca. 1550 km², hvor skog dominerer med ca. 1200 km². Dyrkamark 
utgjør ca. 80 km² og ca. 5 km² er industri/servicetjenester (SSB).  

Antall husholdninger i Ringerike ligger på rundt 14 150 (SSB 2014). Kommunesenteret og bysenteret 
ligger i Hønefoss. 
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I Ringerike kommune er det i dag rundt 30.000 innbyggere, mens det i tettstedet Hønefoss bor ca. 
14.000 mennesker. I Jevnaker tettsted bor det rundt 4.600 mennesker. Det er betydelig utveksling av 
varer og tjenester mellom disse to tettstedene.  

Figur 3: Arealbruk i planområdet (Skog og landskap) 

Ringerike kommunes kommuneplan for 2007-2019 viser framtidig arealbruk. Det er avsatt aktuelle 
korridorer for ny E16, men disse er ikke gitt rettsvirkning, se figur 4. 
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Figur 4: Utdrag fra kommuneplankart (2007-2019) over aktuelt planområde for ny E16 (tidligere rv35)
Nymoen-Eggemoen.

Avsatte korridorer

E16
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1.9 Dagens vegtrafikk

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 mellom kommunegrensa til Jevnaker og Hensmoen er hentet fra
Norsk Vegdatabank (NVDB). Tall fra 2015 viser følgende årsdøgntrafikk på E16, se figur 5.

Figur 5: Registret trafikkbelastning på delstrekninger. Kjt/døgn (ÅDT 2015 NVDB)

På fv. 35 i gjennom Hønefoss og opp til Gummikrysset er årsdøgntrafikken 17700 kjt/d.

1.10 Kollektivtrafikk

Følgende bussruter kjører på E16 innenfor planområdet:

- Rute 701 Toso skole – Hønefoss sentrum (Opplandstrafikk).
- Rute 221 Hønefoss sentrum – Jevnaker rutebilstasjon (Brakar).
- Rute 225 Hønefoss – Knestang – Viul (Brakar).
- Rute 232 Hønefoss – Hensmoen – Hallingby – Nes i Ådal (Brakar).

Det er busslommer ved Vågård, Nymoen, Risesletta, Solbakken, Havresletta, Almebakken,
Almesletta, Hvalsmokrysset, Nærstad, Austjord, Egge og Eggemoen.

1.11 Trafikkulykker

I perioden 2005 – 2014 har det skjedd 53 trafikkulykker med personskade på E16 fra
kommunegrensen mot Jevnaker til ca. 200 m nord for T-krysset på Hensmoen. 5 ulykker har medført
at mennesker er blitt hardt skadd, mens de resterende 48 ulykkene har endt med lettere personskade.

6
2
0
0
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Totalt har 80 personer blitt skadet i de 53 ulykkene. Det har vært en fotgjengerulykke, en sykkelulykke
og 9 mc-ulykker på strekningen.

Tabell 1: Antall ulykker fordelt på år og alvorlighetsgrad, samt antall skadde og drepte personer fordelt
på år og skadegrad.

År

Antall
ulykker
totalt

Antall ulykker Antall personer

Drept Hardt skadd Lett skadd Drepte Hardt skadde Lettere skadde
2005 2 2 2
2006 7 1 6 1 9
2007 8 8 15
2008 10 3 7 3 15
2009 4 4 5
2010 3 3 3
2011 7 7 9
2012 4 4 6
2013 1 1 2
2014 7 1 6 1 9
Totalt 53 0 5 48 0 5 75

Figur 6: Oversikt over personskadeulykker i perioden 2005 – 2014.

De strekningene som er mest ulykkes utsatt er:

Fra avkjøringen til Nærstadmarka til krysset ved NAF-senteret har det skjedd 18 ulykker i perioden.
Tre av disse har skjedd ved avkjøringen til Nærstadmarka, alle påkjøring bakfra ulykker. De
resterende ulykkene på denne strekningen er konsentrert rundt de krappe kurvene på strekningen,
hvor 6 av ulykkene er utforkjøringsulykker og 5 er møteulykker.
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De øvrige ulykkene har fordelt seg utover resten av strekningen, men med noen ansamlinger i krysset 
med fv. 35 Hønegata, toplanskrysset ved Risesletta og krysset på Hensmoen. Av de 53 
personskadeulykkene har det vært 18 utforkjøringsulykker og 13 møteulykker. 

 

1.12 Forurensning  

1.12.1 Støy 

Beregningene på støy er utført i programvaren Norstøy. I henhold til støyretningslinjen T-1442/12 bør 
utendørs støynivå ved støyfølsom fasade ikke overskride en døgnekvivalent på ≥55dBA (gul og rød 
støysone), og innendørs støynivå bør ikke overskride en døgnekvivalent på ≥30 dBA.   

 

Figur 7: Utdrag fra støyvarselkart for Ringerike kommune. Bildet viser beregnet støysone langs E16 
ved Nymoen. Trafikkgrunnlaget er år 2016.  

Fra Hensmoen til «Gummikrysset» og videre mot Eggemoen langs dagens E16 er ca. 30 boliger utsatt 
for støy mer enn 65 dBA (rød støysone) og ca. 50 boliger med støy mer enn 55 dBA (gul støysone). 
Området rundt Nymoen og Gummikrysset er mest utsatt for støy innenfor planområdet. 

1.12.2 Lokal luftforurensning 

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og NO2 kan være et problem i byer og 
tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon (inversjon). Luftforurensning kan blant annet gi 
luftveislidelser, økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer lukt, støv, og skitt, 
plage og nedsatt trivsel.  

Det anbefales å følge opp boligområder som ligger nærmere enn 50 meter fra veger som har en 
trafikk på mer enn 10 000 kjt/døgn (ÅDT). 

For boliger som i dag ligger langs E16 fra Hensmoen mot Gummikrysset og videre mot Eggemoen blir 
ikke utsatt for luftforurensning fra vegtrafikken som overskrider kravene i Forurensningsforskriften. 
Vegstrekningene har lavere trafikk enn 10 000 kjt/døgn og det er lite stillestående kø på disse 
strekningene.   
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1.12.3 Vannforurensning 

Ihht. Forurensingsloven har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å utøve sin virksomhet slik at 
forurensning fra vegen blir så liten som mulig. Generelle krav til planlegging og bygging av nye 
veganlegg er at det skal vurderes etablert egne oppsamlings- og rensesystem som fører til at 
forurensningen minimaliseres.  

Avrenning fra vegen til vassdrag som endrer vannkvaliteten kan påvirke det biologiske mangfoldet i og 
rundt vassdraget. Økt trafikksikkerhetstiltak som salting kan påvirke vassdrag og grunn negativt langs 
vegen. 

Nærstadmarka utgjøres av to uavhengige bekkesystemer. Den østre, Hagabekken har sitt nedbørsfelt 
tilknyttet Nærstadsmarka. Influenseområdet grenser opp mot Randselva. Hagabekken blir i dag brukt 
til å sette ut ørretsmolt for rekruttering til de lokale ørretstammene. Hagabekken hadde tidligere 
drikkevannskvalitet, men i dag er bekken forurenset av kloakk og annen overflateavrenning.  

Det vestre bekkedraget i Nærstadmarka har mindre vannføring enn Hagabekken, og på grunn av den 
lave temperaturen i vannet kan man anta at mye av vannføringen skyldes  grunnvannstilsig.  

 

1.13 Landskapsbilde 

Planområdet domineres av det store og flate Eggemoplatået som står i sterk kontrast til det intakte 
ravinelandskapet Nærstadmarka. I øst avgrenses planområdet av den meandrerende Randselva, som 
har skåret seg ned i den mektige grusmorenen. 

Eggemoen, som er Norges største grusavsetning dannet under siste istid, er relativt flat med mye 
furuskog. Dette er et ensartet område, brutt opp av Eggemoen flyplass med tilhørende 
næringsbebyggelse og Forsvarets anlegg.  

Ravinelandskapet er meget kupert og variert, men terrengformene er delvis kamuflert av tettvokst 
skog. Boligfeltet på Nymoen fra 80-tallet avgrenser området i vest. Gården Nærstad sør i ravinen 
ligger vakkert til på en høyde med utsikt mot Eggemoen. 

Noe jordbrukslandskap inngår i planområdet sør og nord for ravinen. Dødisgropene i den nordøstre 
del av planområdet danner en markert overgang fra den flate Eggemoen. 
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1.14 Kulturmiljø 

Eggemoen består av en enorm sandmorene som domineres av furuskog. Området har vært viktig for 
å skaffe ressurser fra utmarka, som vilt, tjære og ved til brensel. Dette kommer til uttrykk ved alle 
fangstgropene, tjæreanleggene og kullgropene som er kjent i området. Disse kulturminnene er fra 
perioden ca. Kr. f-.-1500 e. Kr. I utkanten av utredningsområdet i nord og sør ligger gårdsbebyggelse 
ved Egge og Vågård. Ved Vågård er det kjent automatisk fredete gravhauger fra jernalderen.  
 
Eggemoen leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten som flyplass under andre verdenskrig. I 
etterkrigstiden overtok Forsvaret området, og det ble bygget ut som standplass for 
Ingeniørkompaniet/Brigaden i Sør-Norge. Flere av bygningene i det sentrale leirområdet er fredet etter 
forskrift.  
 
Viktige kulturminner er:  

• Eggemoen leir 
• Verneverdige gårdsmiljø ved Egge 
• Gravminner ved Vågård 
• Utmarkskulturminner  

 

 

Figur 8: Utsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden som viser kjente kulturminner i området 
 

1.15  Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Disse definisjonene beskriver 
opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom og 
friluftsområder.  

Det er særlig friluftsområder som er av interesse i planområdet. Eggemoen-platået er et svært 
populært turområde. Det er etablert et løypenett både for langrenn og oppmerkede stier for fotturer. 
Terrenget er flatt og furuskogen er åpen som gjør det enkelt for alle å bruke området til rekreasjon og 
trening. Terrengsykling og turorientering er også populære aktiviteter på Eggemoen-platået.  
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Det er i dag store utbyggingsplaner på Eggemoen-platået. Den planlagte næringsparken vil 
beslaglegge deler av dagens friluftsområde. Det kan være aktuelt å gjøre område nord for Eggemoen 
leir og flyplass mer tilgjengelig for friluftsliv.  

Ravinelandskapet i Nærstadmarka er også et brukt friluftsområde. Det er særlig sykling langs 
skogsbilvegene innover Nærstadmarka som er populær.  

 

1.16  Naturmangfold 

Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag.  

Landskapet innen planområdet består i hovedsak av to landskapsregioner. Eggemoen har en relativt 
intakt furuskoglandskap (sandfuruskog), og hører med til Østlandets skogkledde åstrakter. 
Nærstadmarka med sine dype raviner hører med til «Låglandsbybygder østafjells». Kjennetegnes med 
at de ligger under marin grense (Stabbetorp et.al 1999). 

Vegetasjonen er markert forskjellig med furuskog på Eggemoen, og med opprinnelig løvskog i 
Nærstadmarka – trolig gråor-heggeskog. Tidligere har nok området vært sterkt preget av beite. I dag 
består store deler av Nærstadmarka av plantet gran (meget høy bonitet). Langs kanten av moen ut 
mot Nærstadmarka er det en mer artsrik vegetasjon som er mindre preget av lyngarter, men med flere 
næringskrevende arter. Skogen klassifiseres som en lågurtskog med furu i tresjiktet.  

Bekken i den vestre delen av Nærstadmarka antar man at det ikke er fisk, men i utløpet til Randselva 
finnes det bla.a. gjedde og flere andre fiskeslag. I Hagabekken er det registret ørret nedenfor 
«fossen» som er et vandringshinder (tidligere demning). Ringerike Sportsfiskere har lagt ut gytegruss 
og satt ut ørret i den nedre delen av Hagabekken. Det er meget beskjeden gyting av ørret fra 
Randselva, men elva tilføres årlig ny settefisk, slik at det på sikt kan bygges opp en god ørretstamme. 

Når det gjelder hjortevilt finnes det 9 kjente trekkveier for hjortevilt i forbindelse med Nærstadmarka. I 
hjorteviltregisteret under fallvilt er det siden år 2000 registret tre påkjørsler av elg mellom Hensmoen 
og Gummikrysset, og 14 mellom Gummikrysset til fylkesgrensa på Eggemoen. Påkjørsler av rådyr er 
betydelig flere enn av elg og påkjørslene er særlig konsentrert ved Alme og opp Eggemobakken.  

For fugleliv er artsmangfoldet størst nede langs elveskråningene, deretter i ravinene og relativ lav 
artsmangfold på furumoen.  

1.17  Naturressurser 

Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler er definert som naturressurser. Naturressurser omhandler 
også landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. 

Med ressursgrunnlag menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurdering av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og 
kvalitet, men ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. 

Det meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk og grusressurser 
(masseuttak).    

På Eggemoen-platået er det høyreist furuskog (sandfuruskog) som har en høy bonitet etter Skog og 
landskap sitt kartgrunnlag (NIBIO) 

Kartlegginge viser videre at Nærstadmarka også har skog med høy bonitet. Dette bekreftes i 
rapporten fra NINA oppdragsmelding 577 (1999) som beskriver skogen i Nærstadmarka med særs 
høy bonitet. Skogen i Nærstadsmarka domineres av plantet gran, men med innslag av løvskog i visse 
områder.  
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Korn og grassproduksjon innenfor planområdet ligger i dag langs dagens E16 fra Gummikrysset til 
Eggemobakken. Det er også noen mindre jordbruksområder inne i Nærstadmarka og ved Hensmoen. 
Eggemoen-platået som i dag består av sandfuruskog har et potensial for oppdyrking (NIBIO). 

Eggemoen-platået er blant Norges største grusreserver. 

1.18  Reiseopplevelse 

«Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse av område og veg sett fra vegen» (V712). 
Eggemoen og Nærstadmarka har unike landskapskvaliteter som er ønskelig å få frem for de reisende 
ved valg av linjeføring og valg av tekniske løsninger.  

1.19  Eiendomsstruktur 

Dagens eiendomsstruktur i planområdet består av 5-6 større eiendommer på Eggemoen og 
Nærstadmarka. Ved Hensmoen, Nymoen og Gummikrysset er området preget av mindre 
landbrukseiendommer, boligfelt og næringseiendommer.   

 

Figur 9: Oversiktskart med eiendomsgrenser 
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1.20 Geologi og geoteknikk

Geologisk beskrivelse av området

Området på og rundt Eggemoplatået er preget av kvartære og yngre landskapsformer. Figur 9 viser en
del typiske avsetninger som synes i landskapet, som isrenner, dødisgroper og iskontaktavsetninger. I
front av Eggemoplatået i blått vises de marine avsetningene som i dag utgjøre et stort ravinelandskap,
se fig. 10.

Kvartærgeologi

Eggemoplatået er det som vi kaller en brerandavsetning. Under den siste istiden var deler av sokkelen
og fastlands-Norge dekket av is og for ca. 9500 år siden lå selve isfronten ved Hønefossområdet. På
grunn av den store tyngden av isen, har området ligget ca. 200 m lavere enn dagens overflate slik at
havet har ligget inn over Tyrifjorden. På grunn av at salte vannmasser strakte seg inn over
Tyrifjordbassenget, ble det avsatt store mengder leire på sjøbunnen inn mot og under dagens platå på
Eggemoen. Under denne perioden lå selve istungen i Randsfjorden. Senere rykket breen fram igjen
og avsatte suksessivt grovere og grovere materiale bestående av sand og grus over den leirete
sjøbunnen. I siste fase lå isfronten ved dagens fylkesgrense og breelver avsatte grovt materiale som
stein og grus horisontalt på toppen av allerede avsatte lag. Dette topplaget varierer fra 6-7 meter i
nord til under 1 meter ved terrassekanten i sør, og utgjør de store grusressursene på Eggemoen. Den
finere sanden under det grove topplaget har en mektighet på 30-40 m. Underst ligger de marine
sedimentene som silt og leire.

Figur 10. Kvartærgeologisk kart over undersøkelsesområdet, etter Østmo et al. 1978 og Nordahl-
Olsen 1994.
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Berggrunnsgeologi

Eggemoplatået ligger midt på oslofjordforkastningen som skiller Oslofeltets kambro-siluriske bergarter
i øst og grunnfjellsbergartene i vest. Grunnfjellsbergartene består i hovedsak av sure bergarter som
gneiser, granitter og kvartsitter i tillegg til amfibolitter i nordvest. Oslofeltets sedimentære bergarter i
øst består av leirskifere sammen med kalksteiner og sandsteiner som igjen er intrudert av store
mengder syenittbergarter.

Figur 11: Figuren viser oslofeltforkastningen med grunnfjellsbergarter i vest og Oslofeltets bergarter i
øst

Grunnvannspotensiale

Ut fra undersøkelser utført av NGU vil ikke grunnvansmagasinet på Eggemoen utgjøre en
reservevannskilde til dagens hovedvannforsyning i Ringerike kommune. Det er begrenset nydanning
av grunnvann som er gitt av nedbørsinfiltrasjon. Nydanning av grunnvann kan imidlertid økes betydelig
ved kunstig infiltrasjon av råvann fra Randselva.

Geoteknisk beskrivelse av området

Det forventes at løsmasse-mektighet er svært varierende i planområdet. Marine grense ligger ca. 200
meter over dagens havnivå, dvs. stor del av planområdet ligger under marine grense.
Kvikkleireforekomst er stort sett assosiert med marine/havavsetninger under marine grense. Derfor
utelukkes det ikke faren for kvikkleire. På Eggemoen-platået består området av breelvavsetning.
Breelvavsetningene er vanligvis velgraderte og godt drenerende. De har relativt god bæreevne, som
også har god grav- og spuntbarhet. Likevel, vegbygging i slike avsetninger krever tiltak som
erosjonssikring av skjæringer, god drenering og frostsikring.

I Nærstadmarka består området av tykk havavsetning, hovedsakelig silt og leire. Landskapet er
betydelig ravinert. Området «Almemoen» i Nærstadmarka er kartlagt som middels faregrad og
risikoklasse 3 ihht. NVEs kvikkleiresoner. NVEs kartlegging av kvikkleiresoner er en kvalitativ metode
basert på grunnlag av topografiske, geotekniske og hydrologiske kriterier. Faregradskartleggingen
dekker ikke alle områder med skredfare.
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Stabilitetsforhold og behov for sikringstiltak må avklares så tidlig som mulig i planprosessen. Det er 
viktig at grunnundersøkelsene tilpasses utviklingen av planene. Behov for detaljkunnskap om 
grunnforholdene øker etter som planene tar form. I kommunedelplanen vil det være nødvendig å 
utføre forundersøkelser av grunnforholdene slik at fundamentering og utforming av nødvendige 
byggverk avklares i prinsipp for at kostnadene kan anslås. 

 

1.21  Skred og flom 

Det er skredfare i deler av planområdet. Overgangen mellom Eggemoen-platået og Nærstadmarka har 
fare for skred/utglidninger. Her er det viktig å bevare vegetasjonen for å forhindre utglidninger.  

Det er ingen fare for skred på Eggemoen, siden dette området er flatt og grunnen består av grus og 
sand.  

Det er ikke registrert flomutsatte områder i planområdet. 

2 Gjeldende rammer og premisser 

2.1 Rikspolitiske/statlige retningslinjer (RPR) 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
• Redegjør for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging  
• Klargjør viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen  
• Peker på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen 
  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Fortetting og arealøkonomisering, knutepunktutvikling og 
senterutvikling i forbindelse med videre utbygging (bolig og næring understrekes som særlig viktig 
relatert til transportplanlegging, blant annet for å kunne begrense transportbehovet). Det skal legges til 
grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på 
tvers av kommunegrensene. 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det 
fysiske miljø. På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige planprosesser og får 
mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den 
grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. 

RPR for vernede vassdrag 

Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet gjaldt i 
utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene heller ikke 
må undergraves av andre inngrep. RPR gjelder for hundremetersbeltet og for spesielt verdifulle 
områder utenfor dette som har betydning for vassdragets verneverdi. RPR angir ulike klasser av 
områder med ulikt forvaltningsregime, etter hvor tett bebygd og påvirket områdene er. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging (fastsatt 04.09.09) 

Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:  

• Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 
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• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp 

2.2  Meldinger fra Stortinget 
 
St.meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Stortingsmeldingen «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens viktigste 
dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. 

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av 
landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra til 
reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte 
på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en 
trygg og effektiv trafikkavvikling. Gjennom mer langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål 
for lokal og regional utvikling forenes med mål for bevaring av landskaps-, natur- og kulturverdier. 

St.meld. nr. 29 (96-97): Regional planlegging og arealpolitikk  

Stortingsmeldingen om regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å prioritere 
overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at Norge har en lav 
befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar mark. Mesteparten av våre 
utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og skaper konflikter mellom ytterligere 
konsentrasjon og jordvern.  

Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative areal og 
transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i planprosessene 
og gi et bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak. Følgende premisser skal tillegges større vekt i 
planleggingen: 

• Hensyn til biologisk mangfold 
• Hensyn til utbyggingspolitikk og transportsystem 
• Hensyn til jordvern 
• Hensyn til estetikk og landskapsbilde 
• Hensyn til funksjonshemmede 

 

2.3   Aktuelt lovverk 

• Plan- og bygningsloven 
• Forurensningsloven 
• Kulturminneloven 
• Vannressursloven 
• Viltloven 
• Jordloven 
• Skogbruksloven 
• Vegloven 
• Naturmangfoldloven 
• Lakse- og innlandsfiskeloven 
 

2.4   Nasjonal transportplan 
E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen står ikke omtalt i inneværende planperiode. Det er heller ikke 
nevnt som et eget prosjekt i forslaget til NTP 2018 - 2027 som kom 23.mars 2016. 
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2.5 Fylkesplaner mv 

• Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 
• Landbruksplan for Ringerike kommune, vedtatt 26.06.05. (Herunder jordpolitisk arealvurdering) 
• Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling (2015 – 2020). 
• E16 Skaret – Hønefoss, Forprosjekt for Helgelandsalternativet vedtatt 5.2.2016 

2.6 KVU 

• KVU Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker  
• KVU/KS1 for framtidig transportsystem i Hønefossområdet 
 

2.7 Kommunale planer 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt 30.04.2015 
• Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 

2.8 Reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner:  

• Reguleringsplan for Eggemoen industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.2007 (PlanID 
0605_272-03) 

• Detaljregulering for E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015 (PlanID 0605_388 og 389) 
• Reguleringsplan for Trollmyra Avfallsplass, vedtatt 26.09.1991 (PlanID 0605_209) 
• Reguleringsplan for NAF anlegg Eggemoen, vedtatt 23.05.1996 (PlanID 0605_238) 
• Reguleringsplan for Eggemoen nærøvingsområde, vedtatt 28.02.1991 (PlanID 0605_208) 
• Reguleringsplan for Ringerike skyte- og øvingsfelt, vedtatt 29.09.1994 (PlanID 0605_229) 

Reguleringsplaner under arbeid:  

• Områderegulering for Eggemoen Aviation and Technology park (PlanID 0605_367) 
• Områderegulering for næring/industri på Eggemoen (PlanID 0605_375 

Annet 

• Prosjekt for planskilt kryss ved Eggemoen flyplass 

2.9 Andre føringer 

• Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen 
• Energi og klimaplan for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.  
• Den europeiske landskapskonvensjon 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.06.2015) 

 
• De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig 

at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den kommende perioden for å 
bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk. 

• Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og 
hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom 
planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og 
kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.  
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3. Beskrivelse av tiltaket 

3.1    Vegstandard 
E16 inngår i riksvegnettet. Standard på ny veg fastsettes ut i fra kravene i Statens vegvesens håndbok 
N100 Veg- og gateutforming, hvor prognose for framtidig trafikk på vegnettet og vegens funksjon er 
premissgivende.  

Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. 
Minimumskurvatur etter vegnormalene kan benyttes der det er behov i forhold til terrengform, 
arealbruk og andre ikke-prissatte konsekvenser. Vegnormalene er premiss og eventuelle fravik fra 
disse skal godkjennes av Vegdirektoratet, eventuelt av regionvegsjefen for mindre avvik. 

Ny veg skal dimensjoneres for en trafikkbelastning 20 år fram i tid sett i forhold til forventet åpningsår. 
Med bakgrunn i at åpningsår ikke er avklart har vi brukt prognoser for 2040 som dimensjonerende. 
Dette for å ta høyde for framtidig trafikkutvikling. Dimensjonering av ny E16 er basert på trafikkdata fra 
en regional trafikkmodell for region sør. Trafikkgrunnlaget på ny E16 20 år etter åpningen er i sjiktet 8-
12 000 kjt./døgn (ÅDT, årsdøgntrafikk). På basis av vegens funksjon og trafikkgrunnlag skal det ihht. 
vegnormalene legges til grunn en standard med to felt med fysisk midtdeler samt nødvendige 
forbikjøringsfelt (dimensjoneringsklasse H5).  

 

Figur 12: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 
6000-12 000 og  fartsgrense 90 km/t (mål i m). 
 

 

Figur 13: Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter 

Ny veg vil inngå som en del av en «ring 4» rundt Oslo i tillegg til at det vil få en ringvegfunksjon rundt 
Hønefoss. Derved vurderes strekningen til å kunne få mer trafikk enn en ren vekstfaktorprognose som 
bygger på en årlig vekst ut i fra økning i befolkning og arbeidsplasser skulle tilsi. Derfor skal ny 
veglinje tilpasses horisontal- og vertikalgeometri til dimensjoneringsklasse H8, som er en 4-felts veg 
med fartsgrense 100 km/t.  

Vegen skal ha midtdeler med midtrekkverk. Det bør anlegges minst to strekninger med 
forbikjøringsfelt pr 10 km i hver retning. Forbikjøringsfeltene bør være minst 1 km.  
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I henhold til vegnormalen skal veger i dimensjoneringsklasse H5 (H8) ha planskilte kryss. Fotgjengere 
og syklister skal ha et trygt tilbud innenfor planområdet. Kryssinger med ny E16 skal være planskilte 
og anlegges på steder der det naturlig er størst kryssingsbehov. Dette gjelder også for adkomst mot 
friluftsområder mv. Planskilte kryssinger må også etableres med tanke på landbruksdrift. 

Eventuelle viltkryssinger skal etableres ihht. Statens vegvesens håndbok 242 Veger, dyreliv og vilt. 

4. Alternativer 

4.1 Beskrivelse av traséer fra ideseminaret 

I november 2015 ble det avholdt et ideseminar for å få frem forslag til traséer og kryssplasseringer for 
ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen. Ideseminaret endte opp med forslag til 5 hoved 
traséer/korridorer mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. For alternativ 1 forelå det imidlertid 4 
forskjellige alternativer mellom vestenden av flyplassen på Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. I 
ettertid er alternativ 1 A og 1 B slått sammen til en korridor ettersom de lå så nære hverandre, slik at 
det er tre forskjellige alternativer for alternativ 1. Videre følger en kort beskrivelse av de ulike 
alternativene. Oversikt over de ulike alternativene kan ses på figur 13. 

 

Figur 14: Alternative traseer foreslått på ideseminar 
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4.2 Beskrivelse av alternativene

Alternativ 1 a/b

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. Ny E16 fortsetter så videre vestover mot Hamborg, hvor den går over den dyrka marka
frem til ravinedalene i Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en
høydeforskjell på ca. 90 m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka
marka på Nedre Snaret. Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på
en ny bru videre vestover mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en
lengde på ca. 700 m. Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved
Nymoen bygges det et nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres.

Figur 15: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 a/b

Alternativ 1 c

Alternativ 1 c starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. E16 fortsetter videre i retning nordvest forbi Hamborg og gjennom sandfuruskogen på med
Eggemoplatået. Dette er et mye brukt friluftsområdet, og E16 vil krysse flere turstier og skogsbilveger
som må legges om. E16 blir liggende på østsiden av ravinedalene i Nærstadmarka, før den krysser på
bru over i nordenden av ravinedalene. Brua vil ha en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av
hvor ravinedalene krysses. E16 vil så krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på
eksisterende E16 i et nytt toplanskryss nord for Nymoen.

Figur 16: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 c
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Alternativ 1 d

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. Herfra senkes E16 ned i terrenget og blir liggende på nordsiden av eksisterende E16, for
så å komme ut på den dyrka marka til Oddvar Røysi. E16 fortsetter så over dyrka mark i retning
sørvest frem til kanten på ravinedalene. Her stuper terrenget ned mot Hagabekken, og E16 krysser
derfor ravinedalene på en ca. 450 m lang bru, før den lander på en rygg nord for Nærstad gård. E16
krysser så den dyrka marka til Nærstad gård og bekken som går langs den dyrka marka, før den stiger
oppover mot et nytt toplanskryss på Nymoen.

Figur 17: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 d

Alternativ 2

Dette alternativet starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen
flyplass. E16 går så inn i furuskogen på østsiden av flyplassen, før den går ned i kulvert under
rullebanen på flyplassen. Kulverten får en lengde på ca. 1100 m, hvor vegen kommer opp i dagen rett
øst for adkomstvegen inn til forsvaret. Adkomstvegen må legges over eller under den nye E16. Videre
fortsetter vegen gjennom sandfuruskogen i retning sørvest mot Hamborg, hvor den krysser flere
turstier og skogsbilveger. Ved Hamborg går E16 over dyrka mark frem til ravinedalene i
Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en høydeforskjell på ca. 90
m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka marka på Nedre Snaret.
Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på en ny bru videre vestover
mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en lengde på ca. 700 m.
Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved Nymoen bygges det et
nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres.

Figur 18: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 2
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Alternativ 3

Alternativ 3 starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen flyplass,
hvor det blir kobling til lokalvegene mot Jevnaker og Hønefoss. Videre vil ny E16 gå i kulvert på ca.
600 m under rullebanen på Eggemoen, for så å komme opp nord for eksisterende bygninger på
vestsiden av rullebanen. Herfra går vegen gjennom furuskogen på eiendommen til Tronerud
Engineering AS, før den krysser adkomstvegen inn til forsvaret. Dette medfører at adkomstvegen til
forsvaret må legges over eller under ny E16. Videre går ny E16 vestover gjennom sandfuruskogen på
Eggemoen, hvor den krysser flere turstier. E16 krysser så østre del av ravinedalene i Nærstadmarka
på en bru med en lengde på ca. 900 m. Traséen kommer så inn på nordsiden av Nedre Snaret, hvor
den blir liggende i skogkanten nord for den dyrka marka. Videre fortsetter E16 vestover på en ny bru
med en lengde på ca. 700 m mot et nytt toplanskrysset på Nymoen.

Figur 19: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 3

Alternativ 4

Dette alternativet kobler seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m øst for dagens
E16. Traséen fortsetter så i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss der
traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen. På
nordsiden av flyplassen svinger vegtraseen mot vest, hvor den følger den tiltenkte taksebanen til
Eggemoen flyplass. Her blir E16 liggende i eiendomsgrensen mellom forsvaret og Tronerud
Engineering AS, noe som gjør at vegen blir liggende innenfor hensynssonen til forsvaret. I enden av
taksebanen vil E16 krysse adkomstvegen inn til forsvarets eiendom. Herfra går vegen rett vestover
gjennom sandfuruskogen på Eggemoen og bort til nordenden av ravinedalene i Nærstadmarka. Dette
er ett mye brukt friluftsområde, og det vil derfor være behov for å sikre god tilgang til området. Vegen
vil så svinge seg rundt nordenden på ravinedalene i Nærstadmarka, hvor den vil krysse skogsbilveger
og Hagabekken. På grunn av store høydeforskjeller i ravinedalene vil det være behov for en bru,
antagelig med en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av hvor ravinedalene krysses. E16 vil så
krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på eksisterende E16 i et nytt
toplanskryss nord for Nymoen.
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Figu r 20: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 4

Alternativ 5

Som alternativ 4 vil dette alternativet koble seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m
øst for dagens E16, og fortsette i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss
der traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen.
Traséen fortsetter så på nordsiden av Eggemoen flyplass, hvor den må krysse jernbanesporet som
går til industriområdet på Bergermoen. Herfra fortsetter traséen vestover gjennom furuskogen på
nordsiden av forsvarets eiendom. Dette er et friluftsområdet med mange turstier og skogsbilveger som
den nye vegen må krysse. Det vil derfor være behov for å etablere flere underganger/overganger for å
opprettholde tilgangen til friluftsområdet og marka forøvrig.

Traséen fortsetter vestover mot Vågårdsåsen, hvor den blir liggende på nordsiden av Spenncon sin
fabrikk på Hensmoen. Nord for fabrikkområdet har Ringerike Skytterlag en skytebane. Hvis
skytebanen skal bevares må vegen legges på nordsiden av skytebanen. Vegtraséen må da krysse
gjennom en kolle i Vågårdsåsen, hvor det blir behov for enten tunnel eller høye skjæringer. Videre må
vegtraséen krysse bekken/elva Væla, samt at traséen går over Setervadmyra, før den kobler seg på
eksisterende E16 nordvest for Hensmoen. Her etableres et nytt toplanskryss med tilknytning mot E16
mot Valdres og sørover mot Hønefoss.

Figur 21: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 5
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5. Siling av alternativer  

På ideseminaret for ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen ble det foreslått 7 korridorer for 
plassering av ny E16. Målet med silingen har vært å redusere antall korridorer ned til 3 – 4 mulige 
løsninger. Silingsprosessen har bestått av flere faser. 

Alle alternativer som kom frem under idedugnaden i 2015 er vurdert opp mot et sett kriterier. 
Vurderingene som er gjort for hvert enkelt alternativ er dokumentert i et eget silingsnotat. 
Silingsnotatet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med Planprogrammet 

5.1 Metode 
Korridorene ble vurdert i et eget evalueringsverktøy som er kalt «Faglig intern beslutningsmodell». 
Modellen kombinerer alternative løsninger med vektede kriterier.  

Kriterier: 

Det velges ut kriterier som korridorene skal vurderes opp mot. Dette for å sikre en så bred faglig 
vurdering som mulig, og at sentrale problemstillinger knyttet til valg av korridor blir belyst. Kriteriene er 
vektet innbyrdes i forhold til hvor viktige de vurderes å være i forhold til hverandre i dette prosjektet. 
Det ble valgt en skala fra 1 til 4, hvor 4 er rangert som viktigst. I prosjektet er det forutsatt at 
Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet som foregår her i dag er flyttet til 
nord for flyplassen. Dette er årsaken til at f.eks. nærmiljø og friluftsliv er gitt vekting 2.  

Vurdering av alternative løsninger: 

Konsekvensene innen de ulike kriteriene skal vurderes skjønnsmessig slik at det er den 
relative forskjellen som er viktig, og ikke hvor bra de er i forhold til nasjonale og regionale 
kriterier. Vurderingene er overordnede og baseres på prinsipper. Alle konsekvenser vurderes ut fra 
faglige kriterier etter en skala fra – 4 til + 4. Følgende beskrivelse er gitt for de ulike karakterene: 

4 = meget stor positiv konsekvens 
3 = stor positiv konsekvens 
2 = middels positiv konsekvens 
1 = liten positiv konsekvens 
0 = lite/intet omfang 
-1 = lite negativt omfang 
-2 = middels negativt omfang 
-3 = stort negativt omfang 
-4 = meget stort negativt omfang 

Resultat: 

Vektingen av kriterier og verdiene som settes for hver korridor multipliseres sammen til en karakter. 
Etter at alle verdier er satt regnes totalsummen og gjennomsnittskarakteren sammen for hver korridor. 
Ut fra totalsummen lages en rangert liste over hvor gode korridorene er vurdert å være. 

5.2 Silingskriterier 

Følgende kriterier ble brukt i silingen av alternative korridorer: 

Kriterier Beskrivelse Vekt 
Naturmangfold Naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har 

betydning for dyrs og planters levegrunnlag. Det er ikke registrert 
svært viktige naturtyper eller enkeltarter i planområdet (Naturbase og 
Artsdatabank), og derfor har dette fått vekt 2. 

2 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. Definisjonene beskriver opphold 
og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 
uteområder, byrom og friluftsområder. I prosjektet er det forutsatt at 

2 
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Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet 
som foregår her i dag er flyttet til nord for flyplassen. Nærmiljø og 
friluftsliv har derfor fått vekt 2. 

Kulturmiljø og 
kulturminner 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, 
tro eller tradisjon til.  Med kulturmiljøer menes områder hvor 
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng 
som for eksempel bygningsmiljøer i byer og tettsteder og jordbrukets 
kulturlandskap. Begrepet kulturlandskap kan brukes nært synonymt 
med kulturmiljø, og er et uttrykk for landskapets historiske innhold, 
slik dette kommer til uttrykk gjennom spor av menneskelig aktivitet for 
eksempel i et landbrukslandskap. I prosjektet er det forutsatt at store 
deler av Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og derfor 
forutsettes det at kulturminnene er frigjort og kriteriet får vekt 1.  

1 

Landskapsbilde Tema landskapsbilde brukes i denne sammenheng som en 
betegnelse på de visuelle og estetiske kvalitetene i landskapet.  
Begrepet omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet og det 
mer bebygde landskapet eller byen.  Landskapsbilde dannes av de 
ulike mønstrene i landskapet med landformen/terrengformen som 
ramme.  Innholdet i bildet dannes av de ulike landskapselementene 
som vegetasjon, bebyggelse, elver og vann. Til sammen danner 
disse mønstrene visuelle kvaliteter som synliggjøres i form av 
vertikale skiller, landemerker, knutepunkter, områder, skala, åpenhet, 
tetthet og retninger.  Kombinasjonen og samspillet mellom mønster 
og enkeltelementer avgjør den visuelle og landskapsestetiske 
kvaliteten på området. Landskapet på Eggemoplatået og i 
ravinedalene i Nærstadmarka har høy verdi, og er derfor gitt vekt 3. 

3 

Naturressurser Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i 
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler er 
definert som naturressurser. Naturressurser omhandler også 
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. Det 
meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk 
og grusressurser (masseuttak). Deler av arealene i planområdet er 
planlagt omgjort til næringsarealer. Det er lite dyrket mark som blir 
påvirket, samt at det er mulig å drive skog under eventuelle bruer. På 
grunn av dette får kriteriet vekt 1. 

1 

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet går på vegsystemets muligheter til å unngå 
trafikkulykker i forhold til alle trafikantgrupper. Både ny E16 og 
eksisterende E16 er tatt med i vurderingen. Et av hovedmålene for 
prosjektet er å redusere antall trafikkulykker med personskade. 
Kriteriet får derfor vekt 4. 

4 

Linjeføring Herunder vurderes horisontal- og vertikalgeometrien og samspillet 
mellom disse. På nåværende stadium er ikke linjene detaljert, og det 
er derfor gjort en grov skjønnsmessig vurdering at kriteriet. Ny veg 
skal bygges som H5-veg, med horisontal- og vertikalkurvatur for H8-
veg. Alternativene går i relativt uberørt terreng, og det anses som at 
det er gode muligheter for å få til tilfredsstillende linjeføring i alle 
alternativene. Kriteriet får derfor vekt 1. 

1 

HMS / 
Anleggsteknikk 

Herunder vurderes forhold som påvirker sikkerheten i 
anleggsgjennomføringen knyttet til sprengning, kryssinger, 
masseflytting, behovet for midlertidige vegomlegginger for 
eksisterende trafikk gjennom området med de ulemper det medfører 
for trafikantene m.m. HMS har høyest prioritet i 
anleggsgjennomføring, og vil bli prioritert like høyt uavhengig av 
korridorvalg. Det er derfor ikke utslagsgivende for valg av korridor i 
dette prosjektet. Kriteriet får derfor vekt 2. 

2 

Anleggskostnader Det gjort en grov kostnadsberegning av hva de ulike alternativene vil 
koste. Det er et ønske at anleggskostnadene blir så lave som mulige, 
og derfor får dette kriteriet vekt 3. 

3 
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Driftskostnader Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av hva det vil koste å drifte 
de ulike alternativene når vegen er ferdig. I dette inngår utstyr, 
konstruksjoner, innkjøp, varighet etc. Det er et ønske at 
driftskostnadene blir så lave som mulige, og derfor får dette kriteriet 
vekt 3. 

3 

Grunnforhold Med bakgrunn i NGU sine berggrunn og løsmassekart er det gjort en 
skjønnsmessig vurdering av hvordan grunnforholdene vil påvirke de 
ulike alternativene. Grunnforholdene påvirker anleggskostnadene, 
anleggsgjennomføring og muligheten for å få gjennomført prosjektet. 
Kriteriet har derfor fått vekt 3. 

3 

Reisetid Det er sett på hvor lang reisetiden er mellom fylkesgrensen i Oppland 
og til toplanskrysset på Risesletta for alle alternativene. Dette betyr at 
for f.eks. alternativ 5 så inkluderer dette ny veg og eksisterende E16 
fra nord for Hensmoen til Nymoen. Reisetiden påvirker hvor mye 
trafikk som blir overført til ny veg, og derfor er det viktig at reisetiden 
blir kortest mulig. Redusert reisetid er et av hovedmålene i prosjektet 
og derfor får dette kriteriet vekt 4. 

4 

Avlaste Hønefoss Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
gjennom Hønefoss sentrum. Ett av hovedmålene for prosjektet er å 
avlaste Hønefoss sentrum for trafikk, og derfor har dette kriteriet fått 
vekt 4. 

4 

Avlaste fv. 241 Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
på fv. 241. Standarden på fv. 241 er dårlig og derfor er det viktig at 
trafikkmengden på denne vegen blir redusert mest mulig. Kriteriet har 
derfor fått vekt 3. 

3 

Tapt næringsareal Her er det gjort en vurdering av hvor mye næringsareal som går tapt i 
de ulike alternativene. Eggemoplatået er regulert til næring, og det er 
et potensialet for mange arbeidsplasser her. Det er derfor viktig for 
kommunen at minst mulig av de fremtidige næringsarealene blir 
berørt, og derfor har dette kriteriet fått vekt 3. 

3 
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5.3 Siling og sammenstilling

Tabell 2: viser karaktersetting og vekting av alternativene i forhold til konsekvenseområde

og kriterier. Gjennomsnittskarakter er også oppgitt.

Etter at alle kriteriene er vurdert på de ulike alternativene kommer alternativ 4 best ut, med

en totalscore på 34. Det er spesielt på landskapsbilde, anleggskostnader,

HMS/anleggsteknikk og avlasting av Hønefoss hvor alternativ 4 scorer høyt. Alternativ 4

scorer i tillegg relativt bra på reisetid , avlaste fv. 241 og trafikksikkerhet. Det er kun for

naturressurser alternativ 4 er vurdert å være dårligst av alternativene, men da sammen med

flere andre alternativer. I tillegg kommer alternativ 4 dårlig ut i forhold til tapt næringsareal.

Alternativ 1 a/b er vurdert som det nest beste alternativet. Dette er det korteste alternativet

og scorer derfor høyt både på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for

trafikk. 1 a/b scorer i tillegg bra på kriteriene nærmiljø og friluftsliv og landskapsbilde. 1

a/b går på to lange bruer over ravinedalene, noe som gjør at anleggskostnadene blir

vesentlig høyere enn i alternativ 4. I tillegg vurderes grunnforholdene og

KonsekvensområdeKriterie VektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vekt

Konsekvenserformiljø Naturmangfold 2 -4 -8 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -2 -4 -2 -4
Nærmiljøogfriluftsliv 2 0 0 -1 -2 0 0 0 0 -2 -4 -1 -2 -3 -6
Kulturmiljøogkulturminner1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Landskapsbilde 3 0 0 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -1 -3 0 0 -2 -6

KonsekvenserfornaturresurserLandbruk,skog,grus 1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2
SamfunnsmessigekonsekvenserTrafikksikkerhet 4 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 2 8 0 0

Linjeføring(geometri) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
HMS/anleggsteknikk2 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -1 -2 -1 -2 0 0 0 0
Anleggskostnader3 -2 -6 2 6 -2 -6 -4 -12 -3 -9 3 9 2 6
Driftskostnader 2 0 0 1 2 0 0 -3 -6 -2 -4 1 2 2 4

AndrekonsekvensområderGrunnforhold 3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -1 -3 0 0
Reisetid 4 4 16 2 8 4 16 4 16 4 16 3 12 1 4
AvlasteHønefoss 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0
Avlastefv.241 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0
Taptnæringsareal 3 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -4 -12 -3 -9 0 0
Grunnervervskostnader1 2 2 -2 -2 2 2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 2 2
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anleggsgjennomføringen som utfordrende i dette alternativet. Dermed blir alternativet 
rangert lavere enn alternativ 4.  
 
På tredje- og fjerdeplass kommer alternativ 1 c og 1 d. Det er spesielt på trafikksikkerhet, 
reisetid, avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk hvor disse alternativene scorer høyt. 
Forskjellen mellom disse alternativene ligger hovedsakelig på anleggskostnader, hvor det er 
behov for å bygge to lange bruer i alternativ 1 d, mens det antagelig kun blir behov for en 
kort bru i alternativ 1 c. I tillegg skiller det en del på reisetid, hvor 1 c får dårligere score 
som følge av at 1 c er en del lenger enn 1 d. 
 
Alternativ 2 og 3 vurderes å ha dårligere måloppnåelse enn alternativene over. Begge 
alternativene scorer høyt på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for 
trafikk. Årsakene til dette er at de er relativt korte og mye av trafikken på eksisterende E16 
blir overført til ny veg. Begge alternativene blir svært dyre å bygge og får høyere 
driftskostnader ettersom det i begge alternativene er behov for lange bruer over 
ravinedalene, samt lange kulverter under flystripa på Eggemoen. Alternativ 3 scorer i tillegg 
veldig dårlig i forhold til tapt næringsareal, ettersom denne kommer til å beslaglegge store 
arealer hos Tronrud Engineering. Begge alternativene går over ravinelandskapet hvor 
grunnforholdene er vurdert som utfordrende. Alternativ 2 vil i tillegg mest sannsynlig berøre 
Eggemoen leir som er et fredet kulturminne, og får derfor dårligst score på kriteriet 
kulturmiljø og kulturminner. 
 
Lavest score får alternativ 5 med – 2 poeng. Hovedårsaken til at dette er fordi veldig lite av 
trafikken på eksisterende E16 vil bli overført til ny E16. Dette gjør at alternativ 5 scorer 
lavest på kriteriene for å avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. Alternativ 5 er også det 
lengste alternativet, noe som gjør at den får lavest score i forhold til reisetid. I dette 
alternativet vil ny E16 påvirke friluftslivet i stor grad, ettersom E16 blir liggende i det 
området hvor det er tenkt at friluftslivet skal flyttes til, når Eggemoplatået blir utviklet til 
næringsarealer. Grunnforholdene er imidlertid vurdert som best i alternativ 5, ettersom ny 
E16 blir liggende i områder som ligger over den marine grense.  
 

5.4 Anbefalte korridorer som skal utredes videre 

5.4.1 Alternativer som foreslås at ikke blir tatt med videre 

Alternativ 2 og 3 ønsker Statens vegvesen ikke å gå videre med da disse vil bli svært dyre 
(lange kulverter under flyplassen og lange bruer over Nærstadmarka), i tillegg vil alternativ 2 
kunne komme i konflikt med den vernede militærleieren. Begge alternativer legger beslag på 
næringsarealer på Eggemoenplatået. 

Alternativ 5 kommer relativt gunstig ut med hensyn til kostnader og naturmiljø, men 
alternativet vil gi liten avlastning av dagen E16 Hønefoss sentrum eller fv. 241. Statens 
vegvesen ønsker derfor heller ikke å ta med dette alternativet videre. 

Av de vurderte korridoralternativene ser prosjektet to alternative scenarier for valg av 
alternativer som skal tas med i det videre planløpet. 
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Alle alternativer starter i et fremtidig planskilt kryss med koblin g til den nye strekningen

Eggemoen – Olum og adkomst til jevnaker. Det er enda ikke tatt stilling til valg av krysstype.

I prinsippet står man igjen med 3 korridorer, se figur 22.

5.4.2 Tre korridorer utredes videre

Korridor 1: Følger dagens E16 på sørsid en av flyplassområdet. Deretter går de i en eller

annen trase over utløpsområdet i ytterkanten av Nærstadmarka , se figur 22 . Det må

etableres et planskilt kryss med Ådalsvegen mot Valdres ved Nymoen. Nærstadmarka er et

svært krevende terreng å krysse. Det er svært store høydeforskjeller mellom bunn og topp i

ravinelandskapet. Det meste av området ligger under den marine grensen og dermed er det

fare for at det kan være kvikkleire i grunnen. Alternativene er imidlertid de som trekker mest

trafikk fra dagens E16 og avlaster dermed Hønefoss og fv. 241 best. Alternativene kommer

også best ut mht. reisetid. I prinsippet dekker denne korridoren til alle alternativene 1a, 1b

og 1d, se figur 14.

Korridor 2: Dekker alternativ 1c, se figur 14 og 22 . Følger dagens E16 på sørsiden av

flyplassområdet. Deretter platåkanten rundt det meste av Nærstadmarka, krysser denne i

overgangen mellom grusavsetningen og starten på Nærstadmarka. Dette alternativet kobles

på Ådalsv egen mot Valdres i Hen området, og følger dagens E16 til Nymoen - krysset.

Korridor 3: Krysser flyplassen på nordsiden av flystripa og følger taksebanen over mot

kanten til Nærstadmarka. Deretter følger den traseen til alternativ 1c over mot et nytt kryss

på Hen og videre langs dagens E16 til Nymoen - krysset . Alter nativet trekker til seg nesten

like mye ny trafikk som de korteste, men blir ca. 2 km lengre enn de korteste alternativene.

Figur 22: Skravert areal markerer anbefalte korridorer 1, 2 og 3 som skal vurderes videre i arbeidet
med konsekvensevurderingen- og kommunedelplanen. Deler av strekningene er lik for alternativene

Korridor 1

Korridor 2

Korridor 3

34



5.4.3 En korridor utredes videre

Kryssing av Nærstadmarka i utløpssonen for ravineområdet innebærer store anleggtekniske

utfordringer med tilhørende høye kostnader. I tillegg kan det være utfordringer knyttet til

naturverdiene i området. Disse forhold kan tale for at kryssing bør skje lengst nord i

ravineområdet. Da står man igjen med to alternative korridorer. Av disse er korridor 3

rangert høyset. Dette alternativet vil imidlertid måtte tilpasses fortsatt drift av forsvarets

virksomhet på området. Hvordan dette skal kunne gjennomføres må avklares i neste

planfase.

Figur 23: Viser forslag til korridor 3.

6. Tema for konsekvensutredning

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt
vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.

Konsekvensutredningen skal belyse ulike konsekvenser av alternative vegløsninger og danne
grunnlag for valg av et evt. flere alternativ som det utarbeides kommunedelplan for. Grunnlaget for
utredningen er en samfunnsøkonomisk analyse som tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-
prissatte konsekvenser. I tillegg vurderes netto ringvirkninger. Konsekvensene for de
beslutningsrelevante temaene skal beskrives i tråd med Statens vegvesens Håndbok V712 (tidligere
Hb140) - Konsekvensanalyser. Konsekvensutredningen skal utføres etter Plan- og bygningslovens §
4-2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredning, samt ulike rundskriv og veiledere fra
Miljøverndepartementet.

Korridor 3
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I dette planprogrammet har man tilstrebet å fokusere på de problemstillinger og temaer som er mest
relevante i forhold til et beslutningsgrunnlag for kommunedelplanen, i tillegg til forhold som skal
utredes nærmere før behandlingen i kommunene.

6.1 Prissatte konsekvenser

Mange konsekvenser kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisene dannes i et marked for kjøp
og salg. Verdisetting av andre konsekvenser er et resultat av studier av betalingsvillighet for å oppnå
et gode. De prissatte konsekvensene beregnes som bruttokostnader (markedspriser inkl. skatter og
avgifter) for å kunne belyse fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper.

Figur 24: Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyse (Håndbok V712 Metode)

Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med siste versjon av programmet EFFEKT. Dette er
Statens vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og
sammenstilt. Det gjøres nytte- /kostnadsberegninger etter prinsippet i EFFEKT, prosjekttype 3. Dette
vil si med data fra transportmodell og trafikantnyttemodul. Analyseperioden av de
samfunnsøkonomiske virkningene er 40 år regnet fra åpningsåret.

Analysen omfatter følgende tema:

• Trafikanter og transportbrukere
• Operatører
• Det offentlige
• Ulykker
• Støy- og luftforurensning
• Restverdi
• Skattekostnader
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Netto nytte (nåverdi) av et prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt år i 
analyseperioden. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å 
gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. 

6.1.1 Trafikant- og transportbrukernytte 

Som trafikanter regnes bilførere, bilpassasjerer, kollektivreisende, syklende og gående. 
Reisehensikten deles i fritidsreiser, tjenestereiser og reiser til og fra arbeid. I tillegg beregnes 
godstransport. 

For de ulike trafikantgruppene beregnes endring i: 

• Reisetid 
• Distanseavhengig kjøretøykostnader 
• Andre utgifter for trafikantene 
• Helsevirkninger for gående og syklende 
• Utrygghet for gående og syklende 

6.1.2 Operatørnytte 

Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene av 
kollektiv-, parkerings- eller bomselskapene.  Med operatørselskaper menes selskaper som står for 
offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Det 
tas hensyn til følgende operatørselskaper:  

• Kollektivselskaper 
• Parkeringsselskaper 
• Bompengeselskaper 
• Andre private aktører 

6.1.3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter og 
omfatter bl.a. investeringskostnader for nytt tiltak, og framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for ny 
og eksisterende veg. Anleggskostnader for tiltaket utarbeides ved hjelp av ANSLAG-metoden.  

6.1.4 Ulykker  

Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen for dagens situasjon, og 
det skal beregnes forventede ulykker i de aktuelle vegnett for hele analyseperioden. Ulykkene skal 
kategoriseres etter skadegrad og ulykkestype. De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en 
trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og velferdstapet som trafikkskadde og 
pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår.  

6.1.5 Støy  

Det skal beregnes et 0-alternativ som er eksisterende E16 og et alternativ med ny E16 uten støytiltak 
for hvert vegalternativ, alle med trafikktall fremskrevet 20 år og med beregningshøyde 4 meter. En 
komplett støyutredning med vurdering av avbøtende tiltak vil bli gjennomført i reguleringsplanfasen.  

Analysen av støy skal gjøres i tråd med T-1442 / 2012, Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. Det skal gis informasjon om: 

• Antall boenheter og institusjonsplasser iht. støysoner benevnt som gul (55-65dB) og rød 
(>65dB) støysone.  

• Antall personer utsatt for mer enn 30dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, og mer enn 
55dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk. 
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6.1.6 Luftforurensning 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal benyttes i prosjektet. 
Retningslinjen legger opp til å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule og røde soner. 
For rød sone er hovedregelen at bebyggelsen følsom for luftforurensing bør unngås. I gul sone bør en 
gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten ved ny bebyggelse. Grenseverdiene i 
Forurensningsforskriften kapittel 7 skal ikke overskrides.  

Gjeldende beregningsverktøy skal brukes ved beregning av luftforurensning.  

6.1.7 Klimagassutslipp 

EFFEKT skal brukes til å beregne utslipp av klimagasser i ulike faser av de aktuelle utbyggings-
alternativene. Mengden utslipp skal presenteres i tonn.  

For å vise skille mellom utslipp som skjer i anleggsfasen, ved drift og vedlikehold og utslipp fra 
transportarbeid, skal resultatene presenteres grafisk. 

Prosjektet skal også gjennomføre en LCA (livssyklusanalyse). En LCA-beregning er en standardisert 
metode for utførelsen av en komplett miljøanalyse for et produkt eller en prosess. En LCA inkluderer 
alle miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav.  

6.1.8 Restverdi 
Restverdi er uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. 

6.1.9 Skattekostnad 
Av Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, sept. 
2005) framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal det beregnes en ekstra 
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger 
samt tilskudd til kollektivtransport. 

6.2 Ikke- prissatte konsekvenser 
Forhold som spiller inn for de ikke prissatte temaene kan være 

1. Verdien er knyttet til goder som en ønsker å bevare for framtiden, og som det per i dag er 
vanskelig eller umulig å verdsette i kroner og øre.  

2. Verdien er knyttet til ressurser som kan bli verdifulle for samfunnet i framtiden, og som det 
dermed er svært vanskelig å måle verdien av i kroner og øre i dag.  

Formålet med å analysere ikke prissatte konsekvenser er å frambringe kunnskap om 
undersøkelsesområdet og virkninger av tiltaket. Analysen skal vise hvordan ulike alternativene vil 
kunne påvirke forholdene for fagtemaene.  For analysemetode av ikke prissatte temaer, se Statens 
vegvesen sin Håndbok V712. 

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for miljøtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
kulturmiljø og kulturminner, naturmiljø samt naturressurser, som skal utredes i 
konsekvensutredningen.  

 

6.2.1 Landskapsbilde 

Definisjon av tema 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som 
følge av tiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene 
og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 
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Metode 

Metoden for å definere landskapsbilde / bybilde tar utgangspunkt i landskapsdefinisjonen gitt av den 
europeiske landskapskonvensjon (ELK). Den grunnleggende dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet analyseres med følgende karaktertrekk; Landform, kretsløp og livsform.  

Generelt karakteriseres utredningsområdet av forekomsten og samspillet mellom tre karaktertyper; 
Naturlandskap, spredtbygde strøk og tettbygde strøk. Disse trekkene identifiseres videre for det 
aktuelle utredningsområde gjennom å se på landskapets karakterstyrke. 

Mer spesifikt vurderes den synlige karakteren som oppstår av dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet i et område. Karakterområder identifiseres innenfor tre typer;  

• Naturlandskap er områder der avtrykket av naturkreftene preger synsbildet,  
• Spredtbygde strøk er ryddede og kultiverte områder, der landbruk og ressursuttak er 

dominerende, mens  
• Tettbygde strøk er områder der bygg og anlegg utgjør hovedbildet. 
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Figur 25: Metoden som brukes for å definere landskapsbilde/ bybilde, med utgangspunkt i 
landskapsdefinisjonen gitt av den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) 

 

 

Verdi – omfang - konsekvens 

Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og verdiene i landskapet. Verdiene 
vurderes i forhold til: 

• Karaktergivende landformer. 
• Karaktergivende aspekter ved det naturlige kretsløpet (vann, vegetasjon, klima). 
• Kulturell forståelse og bruk av område som landskap (bebyggelse, vern, opparbeidelsesgrad). 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
vil medføre for omgivelsene. Omfang vurderes i forhold til de samme landskapskriteriene som for 
verdi. Vurderingen skal ta utgangspunkt i følgende aspekter ved tiltaket: 

• Alternativenes lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet. 

• Alternativenes dimensjon/ skala. 

Det skal kort gjøres rede for trafikantenes synsbaserte reiseopplevelse ved de ulike alternativene.  

 

6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Definisjon av tema 

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte området. 
Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Nærmiljøet blir påvirket 
av tiltakets type og størrelse i forhold til arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning. 
Omfangsvurderingene skal gi en beskrivelse av hvor store negative eller positive endringer tiltaket 
antas å medføre for nærmiljøene i området. 

Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området. Friluftsliv 
kan bli påvirket av arealenes kvalitet for å drive friluftsliv på grunn av arealbeslag, endret 
tilgjengelighet, lokal luftforurensning og støynivå. 

Metode 

Data vil bli hentet fra offentlige databaser, kommune og fylke, samt andre relevante offentlig 
tilgjengelige planer/ kart (turkart, orienteringskart)/ utredninger som viser grønn struktur, stier, løyper, 
gang‐ og sykkelveier, friluftslivsområder, skoler, barnehager, institusjoner m.m. Ressurspersoner 
innen nærmiljø og friluftsliv i Ringerike kommune vil være viktige kilder til lokalkunnskap og bruken av 
områdene.  

Verdi – omfang - konsekvens 

Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av de ulike alternativene skal vurderes i forhold til 
boligområder, skoler, friluftsområder og nærmiljøfunksjoner. Utrygghet vedrørende trafikk vurderes i 
forhold til vegens nærområder. Det vurderes om nye vegtiltak kan ha innvirkning og/ eller endre 
etablerte sammenhenger i nærmiljøene. De ulike alternativene vil bli vurdert utfra disse momentene. 

Influensområdet er det området som i en eller annen grad vil bli påvirket av vegalternativene, direkte 
eller indirekte.  

 

40 
 



6.2.3 Naturmangfold 

Definisjon av tema 

Tema naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle terrestriske 
(landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), samt biologisk 
mangfold knyttet til disse.  

Metode 

En konsekvensutredning for tema naturmangfold iht. Håndbok V712 skal utarbeides for traséene med 
omfangs- og konsekvensvurdering for de aktuelle inngrepene. I tillegg til håndboka benyttes også 
veileder fra Miljødirektoratet – DN håndbok 13 Kartlegging av naturtyper, og DN håndbok 11 
Viltkartlegging. De verdisatte områdene presenteres i kart og tabell. 

Viktige kilder for innhenting av beslutningsrelevante data vil være ulike digitale databaser som 
Naturbasen, Artsdatabanken, Vannportalen, NGU og/ eller miljøvernavdelinger/ -konsulenter hos 
kommune/ fylkeskommune, Statens Naturoppsyn samt lokale foreninger. 

Data samlet fra ulike kilder samt informasjon innhentet fra befaring presenteres i en statusbeskrivelse 
for området. Grunnlagsdata om området fremstilles også på kart. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Temaet skal utredes med vekt på enkeltområder/ -lokaliteter og landskapsøkologiske trekk. Det skal 
samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle Naturmangfoldloven (nml) § 8, både med hensyn på 
verdier og inngrepets påvirkning. I tillegg skal temaet vurderes ut fra nml § 9 «Føre var»-prinsippet 
som i denne sammenheng innebærer at en i tvilstilfeller, eller ved for dårlig kunnskapsgrunnlag, skal la 
tvilen komme naturverdiene til gode. Hvis en for eksempel er i tvil om verdisettingen av et område, 
skal en vekte opp verdien ettersom graden av usikkerhet øker. Tilsvarende skal det etter nml § 10 
gjøres helhetlige vurderinger på økosystemnivå og det skal vurderes hvilke sumeffekter planlagte og 
tidligere naturinngrep vil ha samlet hvis tiltakene som utredes blir gjennomført. 

Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper iht. naturmangfoldloven må avklares 
og belyses. 

6.2.4 Kulturmiljø og kulturminner  

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. Kulturminner, 
som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor fra tidligere 
generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i 
den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 
verdien av disse.  

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner.  

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er definert 
som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Ved 
avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.  

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle 
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4. Kulturlandskap er 
landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Nyere tids kulturminner er kulturminner 
yngre enn 1537. SEFRAK-registreringer er bygninger som er registrert i det landsomfattende 
SEFRAK-registeret, som omfatter bygninger eldre enn 1900.  

Metode 

I forbindelse med konsekvensutredningen må en ta utgangspunkt i registreringer i 
kulturminnedatabasen Askeladden samt SEFRAK-registeret. Eggemoen er omtalt i Landsverneplan 
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for Forsvaret. Det er tidligere gjennomført en god del registreringer i området ved Buskerud 
fylkeskommune, blant annet befaring av nyere tids kulturminner i leirområdet. Befaringsrapporter fra 
disse registreringene samt landsverneplanen bør legges til grunn for arbeidet med 
konsekvensutredning 

Ved utredningen bør en ha fokus på å utrede følgende temaer: 

• Kulturmiljøer knyttet til okkupasjonshistorien og utviklingen av området som militær forlegning i 
etterkrigstiden.   

• Kulturmiljøer tilknyttet bruken av utmarka 
• Kulturmiljøer tilknyttet bosetningshistorien i området 

Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 skal oppfylles ved påfølgende reguleringsplanarbeid 

Verdi-omfang-konsekvens 

Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i foreslåtte korridorer skal verdisettes, man skal også vurdere 
kulturminner innenfor influensområdet hvis dette er relevant. 

Det skal vurderes hvilken grad tiltaket vil påvirke registrerte kulturminner og kulturmiljøer. 

6.2.5 Naturressurser 

Definisjon av tema 

Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Med 
ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Naturressurser deles inn i to hovedkategorier: 

Fornybare ressurser: 

• Vann, fiskerressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser. Med vannressurser 
menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann samt deres anvendelseområde.  

Ikke-fornybare ressurser: 

• Jordsmonn   

• Georessurser (berggrunn og mineraler) 

Til disse også deres anvendelseområder. 

Metode 

Verdivurdering av landbruksressurser og georessurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert 
i Håndbok V712. De verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

For landbruk skjer datainnhenting fra digitale arealressurskart (AR5) og andre offentlige tilgjengelige 
databaser og hos ressurspersoner hos kommune/ fylkeskommune/fylkesmann. 

Georessurser; Informasjon hentes fra NGU’s databaser som har kart over grus‐ og pukkforekomster, 
løsmassekart og kart over mineralforekomster. I tillegg konsulteres Direktoratet for mineralforvaltning 
og fylkesgeologen. 

For hydrologiske konsekvenser vil det bli utarbeidet fagrapport som beskriver de hydrologiske forhold, 
før og etter en utbygging, på de berørte elvestrekninger. Arbeidet vil bli utført i henhold til NVEs 
veileder for konsesjonsbehandling av vannkraftsaker 1/98. 

For hydrogeologiske konsekvenser henter man ut aktuell informasjon om grunnvanns‐ og energi 
brønner fra den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA, og supplere den med informasjon fra 
kommunen om grunnvannsressurser og overflatevann. Informasjon om vannforekomstenes 
miljøtilstand innhentes fra Vannportalen.  
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Verdivurdering av vannressurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert i Håndbok V712. De 
verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Vurderinger av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter likevel ikke 
den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold knyttet til 
den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten og verdien av ressursene som her skal belyses.  

I dette prosjektet vil kartlegging av konsekvens for løsmasser og skog være særlig viktig.  

I Ringerike kommune er jordsmonnet kartlagt i detalj, og dette har gitt grunnlag til en presis fremstilling 
av jordbruksressursene, jfr. verdianalysens figur 3.5.  

6.3 Sammenstilling 

Sammenstillingen av Prissatte konsekvenser (kap.6.1) og ikke-prissatte konsekvenser (kap.6.2) 
danner den samfunnsøkonomiske analysen. Den Samfunnsøkonomiske analysen, sammen med 
Lokalt utviklingsmønster (kap.7.1), Regionale virkninger (kap.7.2) og Risiko- og sårbarhetsanalysen 
(kap 7.3) danner grunnlaget for anbefaling. For mer info om konsekvensutredning, se Statens 
vegvesens håndbok V 712 Konsekvensanalyser. 

6.4 Gang- og sykkeltrafikk 

Det er et sentralt mål at en større andel av persontrafikken skal foregå med sykkel. I dag er det ikke et 
sammenhengende sykkelvegnett mellom Jevnaker og Hønefoss.  

Prosjektet vil vurdere forholdene for gående og syklende for 0‐alternativet og vurdere dette i forhold til 
de aktuelle utredningsalternativ. Forhold som tilgjengelighet, fremkommelighet, muligheter for kobling 
mot kollektivtransport og ikke minst trafikksikkerhet vil vurderes under dette temaet.  

Eggemobakken på dagens E16 er et hinder for mange syklister på grunn av den lange og bratte 
stigning, stor trafikk og smal vegskulder. Potensialet for økt sykkelandel mellom Hønefoss, Eggemoen 
næringspark og Jevnaker er tilstede, men det må etableres en sykkelløsning som føles trygg for 
syklistenen.  

Selve stigningsforholdene opp til Eggemoenplatået fra Hønefoss og Jevnaker vil være krevende å få 
redusert, men med fremveksten av elektriske sykler vil stigningen opp til Eggemoplatået være 
overkommelige for alle typer syklister.   

6.5 Kollektivtrafikk 

En ny veg mellom Nymoen – Hensmoen og Eggemoen vil nok i mindre grad bli brukt av rutegående 
busser. Bussruter mellom Jevnaker og Hønefoss må i stor grad foregå på dagens veg. Det er viktig å 
sørge for at bussruter sikres en rask og forutsigbar reisetid mellom viktige målpunkt og at det legges til 
rette for gode holdeplasser. Utredningen skal kort omtale konsekvenser og muligheter de ulike 
alternativene kan ha for kollektivtrafikkbildet. I denne sammenheng er det av betydning at man får til 
en effektiv tilkobling til kollektivtransport-systemene. 

6.6 Universell utforming 

Det forutsettes at alle nye fysiske elementer utformes etter prinsippet om universell utforming. Det skal 
redegjøres for hvordan prinsippene for universell utforming er tenkt løst. 

7. Lokal og regional utvikling 

7.1     Lokalt utviklingsmønster 

Teamet omhandler arealbruken i kommunen, både utbygde arealer og planlagt utbygde arealer. 
Utbygging av ny E16 vil medføre endringer i forhold til arealbruken i Ringerike kommune. 
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Utbyggingens betydning for lokal tilgjengelighet, barrierevirkninger mellom områder som kunne/burde 
hatt en sammenheng, arealer med endret bruksmulighet og endret utviklingspotensial skal vurderes 
og avbøtende til tiltak beskrives. 

7.2 Regionale virkninger 

Temaet er knyttet til regionalpolitiske målsettinger om bosetting, trivsel, sysselsetting og næringslivets 
rammebetingelser. 

Influensområdet skal vurderes bredt, og kommunale og fylkeskommunale målsettinger om 
næringsutvikling, arbeidsmarked og bosetting skal belyses. Prinsippenes konsekvenser med hensyn til 
disse målsettingene skal vurderes og beskrives.  

Virkningen for Ringeriksregionen av at en får en fullverdig omkjøring utenfor Hønefoss sentrum skal 
omtales. Målet med analysen er å synliggjøre hvordan forbedring av tilgjengelighet eller endrede 
forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og 
næringsliv. Analysen vil ikke gi eksakte svar, men kan synliggjøre nye muligheter for 
beslutningstakerne og hva som kan bli synlig utvikling som følge av dette. 

7.3 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Risiko knyttes til uønskede hendelser – dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle 
verdier og miljø. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, og driftsfasen for det 
ferdige anlegget i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 
(DSB). 

7.4    Jernbanehensyn 
I ytterkant av planområdet ligger et gammelt industrispor (Randsfjordlinjen) som går frem til 
Bergermoen, tidligere Jevnaker. Konsekvensutredningen må belyse mulig alternativ bruk av tog 
traséen. Det forutsettes et nært samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen for å løse 
eventuelle utfordringer. 

7.5 Etappevis utbygging (Vekrysset-Eggemoen) 
Planlagt byggestart av ny E16 mellom Skaret-Hønefoss (Vekrysset) er i 2019. Målet er en 
sammenhengende 4-felts standard mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil være naturlig å se på 
mulighetene for etappevis utbygging mellom Nymoen/Hensmoen og Vekrysset i  forbindelse med 
dette prosjektet.  

7.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
Det skal vurderes om tiltaket vil medføre lokale konsekvenser i anleggsperioden/-fasen. Vurdering 
som skal gjøres i anleggsperioden: 

• Utslipp til vassdrag og grunn 
• Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
• SHA 
• Støy og støv til nærmiljøet 
• Anleggstrafikk, hensynta skoleveger og lokaltrafikk 
• Deponi- og riggområder 
• Andre avbøtende tiltak i anleggsperioden skal omtales  
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7.7 Tekniske installasjoner 
Grunnvann, bekkeløp og kilder: De ulike korridorene kan påvirke grunnvannet og bekk/elveløp. Dette 
må vurderes i konsekvensvurderingen. 

Vann- og avløpsanlegg: Kartgrunnlag for vann og avløps må innhentes fra kommunen. Ved behov må 
det vurderes omlegginger. 

Kabler i luft og i bakken: Anbefalte vegkorridorer har konflikt med luftstrekk for høyspent. Permanente 
og midlertidig omlegginger må vurderes.  

Jernbaneanlegg: Prosjektet vil kunne komme i konflikt med jernbanen.  

Eggemoen flystripe: Alle korridorene vil ha en nærføring til flystripa på Eggemoen. 
Luftfartsmyndigheter må involveres for å innhente eventuelle føringer/restriksjoner i forhold til 
sikkerhetssoner og spesielle forhold til anleggsgjennomføringen.  

8. Videre planprosess 
8.1  Informasjon og medvirkning i planprosessen 

Prosjektet har en egen nettside, hvor informasjon om kommunedelplanarbeidet vil bli lagt ut 

fortløpende: www.vegvesen.no/e16nymoenolum. Her vil også materiellet blir gjort tilgjengelig.  

Kunngjøring og varsel om planoppstart annonseres i Ringerikes Blad i forbindelse med utlegging av 
Planprogrammet til offentlig ettersyn. Myndigheter, interesseorganisasjoner, velforeninger og andre 
instanser blir tilskrevet pr. brev.  

Det planlegges offentlige informasjonsmøte(r) for å informere om planarbeidet.  

Særmøter med f.eks velforeninger og/ eller interesseorganisasjoner vil bli gjennomført ved behov. 
Valg av alternativ vil synliggjøre hvor behovene oppstår.  

8.2 Forslag til framdriftsplan for planarbeidet 

Det er utarbeidet fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet. Tabellen under viser hovedpunktene 
(milepæler/ delmilepæler) i denne. Fremdriften slik den er skissert her kan bli justert på grunn av utfall 
fra konsekvensutredningen og evt. tilgrensende prosjekters fremdrift og prosess. 

Tabell 3: Viser planlagt fremdrift og aktiviteter  

Aktivitet/ fase Periode/ tidsrom Kommunal 
behandling 

Kommentar/ 
annet 

Varsel oppstart planarbeid/ kunngjøring Mai 2016 August 2016  

Utarbeidelse planprogram inkl. 
silingsrapport og verdianalyse 

Vinter 2016   

Behandling av forslag planprogram for 
offentlig ettersyn 

August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Høringsfase planprogram inkl. åpent 
informasjonsmøte 

Mai-juni 2016  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Gjennomgang høringsuttalelser/ 
innkomne merknader 

Juli-agust 2016   

Revisjon planprogram August 2016   

Behandling – fastsetting av planprogram August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 
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Utarbeidelse konsekvensutredning (KU) August 2016 – juni 2017   

Utarbeidelse kommunedelplan m/ KU August 2016 – juni 2017   

Offentlig ettersyn kommunedelplan m/ 
KU 

Juni - august 2017  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Sluttbehandling/ vedtak av 
kommunedelplan m/ KU 

Oktober 2017 Kommunestyret  

Utarbeidelse av reguleringsplan Okotber 2017- juni 2018   

Høringsfase reguleringsplan Juni – august 2018   

Vedtak av reguleringsplan Desember 2018 Kommunestyret  
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Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3394-1   Arkiv: D11 &00  

 

Flerbrukshall Schjongslunden - gjennomføring av 

rekkefølgebestemmelser  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Sak om reguleringsplan 298-03 Schjongslunden med rekkefølgebestemmelser tas til 

orientering. 

2. Tilskudd/anleggsbidrag til rundkjøring Byporten 5 millioner kroner dekkes av 

disposisjonsfond. Budsjett 2016 justeres på følgende måte:  

Rammeområde Samfunn tilføres 5 milloner kroner. Rammeområde Finans reduseres 

tilsvarende ved bruk av disposisjonsfond. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Dette prosjektet har sitt utspring helt tilbake i 2006 da kommunestyret i sak 105 fattet 

følgende vedtak; 

 

«Ringerike kommune vil sammen med Buskerud fylkeskommune, Ringerike idrettsråd, 

Hønefoss ballklubb m.fl. utrede behovet for bygging av ny idrettshall i Hønefoss 

Idrettspark.» 

 

Formannskapet behandlet i 2009 prosjektet 2 ganger, sist i sak 51 hvor følgende ble vedtatt; 

 

1. «Formannskapet godkjenner forslag til intensjonsavtale datert 18.03.09 med 

Buskerud fylkeskommune med sikte på at kommunen bygger en flerbrukshall i 

Schjongslunden. Fylkeskommunen, ved de 2 fylkeskommunale skolene på Hønefoss, 

er leietaker på dagtid.»  



2. «Utredningsarbeidet skjer som tidligere vedtatt, i nært samarbeid med Buskerud 

fylkeskommune, Ringerike idrettsråd, Hønefoss ballklubb m.fl. Det forutsettes en 

god dialog med nærmiljøet.» 

 

I sak 88/11 30. juni 2011 vedtok kommunestyret at Ringerike kommune skulle ta ansvar for 

å bygge en flerbrukshall i Schjongslunden. Vedtakets punkt 6. lyder; 

 

«Det vises til reguleringsplan nr. 298-03, Schjongslunden, som sluttbehandles over 

sommeren 2011. Trafikkforholdene knyttet til bruk av flerbrukshall må være ivaretatt før 

hallen kan tas i bruk». 

  

Med utbygging i Schjongslunden ville trafikk i området øke betraktelig. I reguleringsplanen 

finnes derfor rekkefølgebestemmelser som pålegger utbyggerne tiltak både innenfor og 

utenfor planområdet for å oppnå at trafikksikkerhet ivaretas og at belastningen på nærmiljøet 

begrenses. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Denne saken tar for seg rekkefølgebestemmelser utenfor planområdet for plan 298-03 og 

sluttfinansiering av disse. Det er tidligere bevilget finansiering til de fleste tiltakene, men 

ikke til rundkjøring i Owrensgate. Bakgrunnen for dette er at det ble avtalt mellom Buskerud 

fylkeskommune og Ringerike kommune at fylkeskommunen skulle forskuttere tiltaket med 

rundkjøring, mens kommunen skulle forskuttere de lokale tiltakene i Dronningensgt. og 

Tyristrandgata.  

 

Tiltakene berører to reguleringsplaner og består av: 

Nr Tiltak Reguleringsplan 

1 Rundkjøring i Owrensgate 313-01 Byporten 

2 Oppgradering Tyristrandgata 120-03 Løkka-Schjongstangen 

3 Støytiltak Tyristrandgata 120-03 Løkka-Schjongstangen 

4 Fortau Dronningensgate 120-03 Løkka-Schjongstangen 

5 Stengning av Schjongs gate 120-03 Løkka-Schjongstangen 

6 Skilting soneparkering 120-03 Løkka-Schjongstangen 

7 G/S – Schjongsgt (tatt ut ved revidering av 313-01) 313-01 Byporten 

 

Ringerike utvikling ble engasjert for å utarbeide kostnadsoverslag og fordelingsnøkler 

mellom de respektive utbyggingsinteressene i Schjongslunden. Rapporten forelå i desember 

2011 med et kostnadsoverslag på kr. 14,85 mill. 

 

Aktørene som gjennom reguleringsplan 298-03 oppnår potensiale for utbygging er; 

Objekt Aktør 

BT5 Flerbrukshallen AS 

BAK1 Schjongslunden næring AS 

BAK2 Schongslunden næring AS 

BIS1 Hønefoss stadion AS  

  

I rapporten foreligger også fordelingsnøkkel mellom partene. Hovedprinsippet er at 

arbeidene i Tyristrandgata og Dronningensgate deles 50/50 mellom tiltakshavere i 

Schjongslunden og Ringerike kommune, mens arbeidene med rundkjøringen fordeles med 

en tredel på tiltakshavere i Schjongslunden, Ringerike kommune og Buskerud 



fylkeskommune. I tillegg yter tiltakshaver på Byporten et bidrag som dekker 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan 313-01 Byporten som oppfylles gjennom 

opparbeidelse av rundkjøringen. 

 

Fordelingsnøkkelen ble i prinsippet akseptert av partene, men det var stor usikkerhet med 

hensyn til den endelige totalkostnaden. Det ble også avtalt at Ringerike kommune skal 

forskuttere anleggsbidraget for de objekter som ikke er utbygd mot tinglyst heftelse i 

eiendommen. 

 

Usikkerheten for de totale kostnadene knyttet seg til at det måtte gjennomføres omregulering 

av Tyristrandgata i reguleringsplan 120-03 Løkka – Schjongstangen. I tillegg måtte 

rundkjøring i Owrensgate reguleres, og dette ble gjort gjennom å utvide plan 313-01 

Byporten til å omfatte rundkjøringen. 

 

Det ble i tillegg oppgradert vann-, avløp- og overvannsnett i Tyristrandgata. Disse arbeidene 

ble utført i 2013 og 2014 og finansiert over rentable investeringer. 

 

Imidlertid hadde Statens vegvesen som tiltakshaver på fylkesveien i Owrensgate problemer 

med regulering og grunnerverv for å opparbeide rundkjøringen. Rådmannen rapporterte i 1. 

tertial 2015 at enkelte prosjekter «vil oppleve forsinkelser i fremdriften og at utgiftene først 

vil komme neste år.» 

 

Den endelige løsning kom i skjønnsretten i juni 2015 og rundkjøringen ble i hovedsak 

opparbeidet høsten 2015. Våren 2016 legges det siste asfaltlaget og opparbeidelse av 

grøntområder sluttføres. 

 

Flerbrukshallen var ferdig høsten 2014 og åpnet med dispensasjon fra kravet om opparbeidet 

rundkjøring fram til 31.12.2015. 

 

 

Økonomiske forhold 

Kostnadskalkylen fra 2011 på 14,85 mill. var fordelt med 4,85 mill. i Tyristrandgata og 

Dronningensgate og 10,0 mill. på rundkjøring. 

 

Tiltakene i Tyristrandgata og Dronningensgate møtte betydelige utfordringer. Som følge av 

omregulering i plan 120-03 Løkka-Schjongstangen ble linjeføringen i Tyristrandgata 

forskjøvet med utvidet grunnerverv. Nye støyberegninger medførte at tiltak økte i omfang 

og som følge av laber interesse i markedet med kun en tilbyder ble totalkostnaden på 

støytiltakene 6,0 mill. 

 

I grunnen i Tyristrandgata dukket det opp en mengde gamle vann- og avløpsledninger samt 

el-kabler og andre kabler som ikke var kartfestet. Dette påførte anlegget store 

ekstrakostnader. Det ble ikke bedre da hele anleggsområdet ble oversvømmet av 

vårflommen 2013. Konsekvensen var 3-4 uker forsinkelse og merkostnader til opprydding. 

 

Rundkjøringen ved Byporten anslås av byggherre Statens vegvesen å få en totalkostnad på 

16 mill. eksklusiv merverdiavgift. En mindre del av dette dekkes via ekstern deltakelse 

(kabeletater) og via rentable investeringsmidler (vann- og avløp). Kostnaden som da 

fordeles mellom partene er da om lag 14.2 mill. 



 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at erfaringene fra disse prosjektene er at det er store utfordringer med 

prosjekter hvor mange eksterne parter har styrende roller og koordinering blir en kritisk 

faktor. Prosjektene har løpt over 5 år og interne nøkkelpersoner har sluttet i perioden. 

 

Prosessene med omreguleringer utenfor eget planområde underveis har medført økninger i 

omfang. Konsekvensene er at bidragsyterne møter høyere kostnader enn de opprinnelige 

kalkyler, men har underveis vært informert og har hatt forståelse for uforutsigbarheten i 

disse prosessene. 

 

I forhold til de opprinnelige overslag på ca 15 mill. ser vi i dag en totalkostnad på ca 25 mill. 

for alle rekkefølgebestemmelsene utenfor planområdet for Flerbrukshallen. 

 

Ringerike kommune hadde ansvar for tiltakene på Løkka-Schjongstangen og har et totalt 

budsjett for dette på 12.51 mill. Dette dekker inn kommunens egenandel og forskuttering av 

bidrag som sikres med heftelse i fast eiendom og forfaller til betaling ved utbygging av 

potensialet reguleringsplan 298-03 ga eiendommene. 

 

For rundkjøringen hvor Buskerud fylkeskommune var bestiller og Statens vegvesen 

tiltakshaver kan kommunen ikke bruke investeringsmidler for å dekke anleggsbidraget da 

det ikke brukes på et avskrivbart objekt i kommunens eie.  

 

Kommunens bidrag er beregnet til ca 5 mill. og rådmannen foreslår at beløpet innarbeides i 

budsjett 2016.   

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Asle Aker 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1343-72   Arkiv: M16  

 

Utvidelse av Monserud renseanlegg - gjennomføring av prosjekt  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Utvidelsen av Monserud renseanlegg gjennomføres med en kostnadsramme på kr 

318 mill. 

 

2. Det settes av en usikkerhetsavsetning til prosjektet på kr 32 mill. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommunes renseanlegg på Monserud ble bygget i 1977 og utvidet i 1994 og 2000, 

og er det største renseanlegget i Ringerike kommune. Dagens kapasitet på Monserud 

renseanlegg er i ferd med å nås i løpet av kort tid. Kapasiteten må derfor utvides. 

 

Kommunestyret vedtok den 26.06.2014 (sak 89/14) å gi rådmannen i oppdrag å starte 

prosjektering og anbudsinnhenting av byggetrinn 1 for nytt renseanlegg og av tiltak på 

eksisterende renseanlegg. 

 

Formannskapet vedtok den 17.02.2015 (sak 20/15) å gi kommunalsjef Samfunn myndighet 

til å godkjenne tilbud på entrepriser. Formannskapet skal orienteres om de økonomiske 

konsekvensene. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Prosjektering av bygg og prosessanlegg er nå gjennomført, og det er gjennomført 

anbudskonkurranser for byggentreprisen og den største maskinentreprisen. Disse 



entreprisene er forventet å utgjøre ca. 65 % av de totale entreprisekostnadene. Øvrige 

entrepriser vil tidligst bli kontrahert i 2017. 

 

I forprosjektet, som lå til grunn for kommunestyrets vedtak om nytt renseanlegg, ble 

kostnaden for nytt renseanlegg (byggetrinn 1) og nødvendige tiltak på eksisterende 

renseanlegg beregnet til kr 251,7 mill. I handlingsprogrammet for 2016-2019 ble 

avsetningen justert til kr 267 mill. (inkl. forbruk i 2015). Økningen skyltes generell 

prisøkning og mindre justeringer av prosjektet tidlig i prosjekteringsfasen. 

 

Nå som anlegget på det nærmeste er ferdigprosjektert, og de to største entreprisene har blitt 

priset, er det beregnet at prosjektet vil koste kr 318 mill. inkl. uforutsette kostnader. Av dette 

utgjør entreprisekostnadene ca. kr 248 mill. ekskl. uforutsette kostnader. 

 

Økningen av kostnadene fra forprosjektet skyldes flere forhold:  

 

 Prisøkning fra forprosjektet (2014). 

 Valutaendringer – svekket kronekurs. 

 Endringer i prosjektet for å forbedre drifts- og sikkerhetsforhold. 

 Detaljprosjektering har gitt nærmere kunnskap om tekniske løsninger og faktiske 

mengder. 

 Satt av mer til uforutsette kostnader. 

 Reelle priser på 65 % av entreprisekostnadene. 

 

Kalkylen i forprosjektet var basert på prisnivået i 2014. Følgelig vil innhenting av priser i 

2016 (og 2017) føre til en økt kostnad. Valutaendringer siden 2014 som følge av svekket 

kronekurs vil spesielt ha negative konsekvenser for maskinentreprisene, hvor det meste av 

utstyret kjøpes fra utlandet. Det er nå tatt høyde for dette. 

 

En vesentlig årsak til økningen skyldes at det under detaljprosjekteringen har blitt gjort 

endringer for å forbedre anlegget i forhold til drifts- og sikkerhetshensyn. Dette er forhold 

som har blitt avdekket som følge av at man under detaljprosjekteringen har gjort en nærmere 

vurdering av alle sider ved anlegget. Og at enkelte forhold ikke var kjent ved utarbeidelse av 

forprosjektet. 

 

Det som har ført til størst endringer er anleggets nærhet til Telenors antenneanlegg på den 

ene siden og høyspentlinje på den andre siden av anlegget. Det har derfor vært nødvendig å 

gjøre endringer på bl.a. gassanlegget som følge av eksplosjonsfare. Som følge av bl.a. 

antenneanlegget har det også vært nødvendig å speilvende anlegget for å klare plasseringen, 

få en driftsmessig bedre løsning og en enklere byggeperiode. 

 

Det er også gjort endringer for å forbedre driftssikkerheten med bl.a. nødstrømsanlegg og 

mulighet for å overføre slam og gass mellom eksisterende og nytt anlegg. Det har også vært 

nødvendig med endringer for å tilfredsstille krav i forhold til registrering av overløp etc., og 

det er tatt hensyn til et mulig fremtidig krav om ytterligere fjerning av bakterier fra 

avløpsvannet. 

 

I forprosjektet var det kun lagt til uforutsette kostnader på entreprisekostnadene. Nå er det 

også lagt til uforutsette kostnader på de generelle kostnadene (byggherrekostnader, 



prosjektering, byggeledelse etc.). Det er også nødvendig å sette av mer til uforutsett som 

følge av økte entreprisekostnader. 

 

Økningen av årsavgiften som følge av prosjektet har blitt beregnet til å bli ca. kr 11,30 – 

13,80 i perioden 2020 – 2030. Økningen av kostnadsrammen for prosjektet fra kr 267 mill. 

til kr 318 mill. vil føre til en ytterligere gjennomsnittlig økning av årsavgiften på kr 2,31 (5 

% økning) i samme periode. Det er ikke tatt hensyn til andre investeringsprosjekter i 

perioden, eller eventuelle besparelser på driftskostnadene som følge av endringer gjort på 

anlegget. 

 

Det har blitt gitt rammetillatelse for prosjektet, slik som det foreligger nå. Det er planlagt at 

anlegget skal stå ferdig innen høsten 2019. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Følgende ble vedtatt i kommunestyret 26.06.2014, sak 89/14: 

 

1. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og anbudsinnhentning av byggetrinn 

1 for nytt renseanlegg. 

2. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosjektering og anbudsinnhentning av tiltak på 

eksisterende renseanlegg (Biotrinn og slambehandling). 

3. Anbudene legges fram for FS for vedtak og deretter innarbeides i øko.plan. 

4. Byggetrinn 2 avventes til man ser hvilken befolkningsvekst Hønefoss m/omegn får. 

 

Følgende ble vedtatt i formannskapet 17.02.2015, sak 20/15: 

 

Kommunalsjef Samfunn får myndighet til å godkjenne tilbudene. Formannskapet skal 

orienteres om de økonomiske konsekvensene.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Dagens renseanlegg fra 1977 med moderniseringer i 1994 og 2000 nærmer seg grensen for 

hva anlegget kan ta i mot av avløpsvann. Det vil derfor være nødvendig å gjennomføre 

utvidelsen av anlegget i henhold til tidligere vedtak i kommunestyret, for å kunne ha 

nødvendig rensekapasitet med hensyn til forventet befolkningsvekst i Hønefoss og omegn. 

 

Rådmannen mener at anlegget bør bygges slik som prosjektet foreligger nå, og at økningen i 

kostnadsrammen er nødvendig for å få et driftsvennlig og driftssikkert anlegg. Økningen av 

avløpsgebyret som følge av dette er etter rådmannens vurdering akseptabel. 

 

Det vil være nødvendig med en omprosjektering, dersom kostnadene i prosjektet skal 

reduseres i vesentlig grad. Det vil eventuelt være nødvendig å finne en annen renseløsning, 

som fører til at man må gå tilbake til forprosjektstadiet. Det vil medføre til en utsettelse av 

prosjektet og økte prosjekteringskostnader. I tillegg må entrepriser, som har vært ute på 

anbud, gjennomføres på nytt. Dette vil også medføre ekstra kostnader. 

 

Rådmannen mener at det i tillegg til kostnadsrammen på kr 318 mill. må settes av kr 32 mill. 

i usikkerhetsavsetning for prosjektet. Usikkerhetsavsetningen skal kun være en reserve i 

tilfelle ekstraordinære hendelser i prosjektet utover forventede tilleggskostnader. 



Rådmannen understreker at målet for prosjektet er å holde seg innenfor angitt 

kostnadsramme. 

 

Rådmannen vil på bakgrunn av dette anbefale at prosjektet gjennomføres med en 

kostnadsramme på kr 318 mill. og en usikkerhetsavsetning på kr 32 mill. 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/260-58  Arkiv: PLN 395  

 

Sak: 53/16 

 

0605 395 Detaljregulering Nordre Park Boligsameie - Planforslag til 1. gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Forslag til 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» 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. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64-51a «Kvartalet 51a» 

vedtatt 26.01.78, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 «Hønefoss sentrum» 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park 

Boligsameie». 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Stein-Roar Eriksen (Ap): 

«Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» utsettes å sendes på høring og å legges ut 

til offentlig ettersyn, med bakgrunn i uavklart situasjon i forhold til KVU Hønefoss, 

arbeidet rundt vedtak av et områdeprogram for Hønefoss, samt den statlige planen for 

Ringeriksbanen/E16.  
 

Avstemming: 

Rådmannens anbefalte forslag ble satt opp mot forslaget fra Stein-Roar Eriksen (Ap). 

Ved votering fikk Eriksens forslag 4 stemmer, Stein-Roar Eriksen (Ap), Nancy Amundsen 

(Ap), Hilde Marie Steinhovden (MDG og Anders Braaten (Sp) mot 4 stemmer for 

rådmannens forslag. 

 

Med utvalgslederens dobbeltstemme ble rådmannens anbefalte forslag vedtatt med 5 mot 4 

stemmer.  

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/260-57   Arkiv: PLN 395  

 

0605_395 Detaljregulering Nordre Park Boligsameie - Planforslag til 1. 

gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Forslag til 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» 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. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64-51a «Kvartalet 51a» 

vedtatt 26.01.78, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 «Hønefoss sentrum» 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park 

Boligsameie». 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Hensikten med denne detaljreguleringen er å revitalisere et sentrumsnært område i Hønefoss 

som i dag ligger brakk, ved transformasjon av et verneverdig bygg samt å legge til rette for 

oppføring av nye leiligheter i nybygg. Gjeldende regulering åpner ikke for ønsket utbygging.  

Planforslaget innebærer etablering av to nye leilighetsbygg på den gamle handelsskoletomta. 

Leilighetsbyggene vil romme ca. 40 nye leiligheter som får parkering i anlegg under bakken. 

Planforslaget åpner også for at det gamle handelsskolebygget mot Hammerbrogate kan 

transformeres til et leilighetsbygg.  

 

Så langt i planprosessen har byggehøyder, kulturminner og kulturmiljø vært sentrale 

aspekter. Innspill fra naboer og overordnede myndigheter har resultert i at byggehøydene 

har blitt redusert med henholdsvis 1 og 2 etasjer i planforslaget, og at den gamle bygningen 

mot Hammerbrogate foreslås bevart med hensynssone.  

 

Planforslaget som nå anbefales lagt ut til offentlig ettersyn er et kompromiss mellom ulike 

hensyn. Konsekvensen av dette er at forslaget ikke er optimalt for noen av partene med ulike 

interesser, men et forsøk på å finne en konstruktiv løsning som kan aksepteres på tross av at 

man har måttet fire noe på egne krav. 



 

 

Bakgrunn 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nye leiligheter sentralt 

i Hønefoss. Gjeldende regulering åpner ikke for ønsket utbygging.  

 

Planforslaget er utarbeidet av LINK arkitektur AS for Hammerbrogaten 9A og B AS. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 18.11.2014, sak 192/14. 

Anbefalingen ble gitt med følgende forbehold: «… fasadebevaring av 

Hammerbrogate 9, dvs. hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens 

gate.» 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 
Planområdet på 2244 m² ligger sentralt på Nordsia i Hønefoss og grenser mot Nordre Park. Det 

stiger fra Hammerbrogate i sør mot Blyberggata og St. Hanshaugen i nord. Mot vest grenser 

området mot Lagesensgate. Lokalområdet rundt består i hovedsak av boligbebyggelse, men 

langs Hammerbrogate og Nordre Torg er det også innslag av næringsvirksomhet. 

 

I planområdet befinner det seg bygningene til det gamle meieriet i Hønefoss. Senere ble 

bygningene benyttet som handelsskole. Bygningsmassen består av en sørlig, eldre del i tegl 

som er hjørnebygning på hjørnet mellom Hammerbrogate og Lagesens gate. Den nordlige 

delen av bygningen ble bygget på slutten av 1970-tallet.  Det er ingen aktivitet i lokalene i 

dag. Lengst nord i planområdet står en trebygning fra 1890-tallet som i dag benyttes til 

bolig, samt en uthusbygning i tre fra 1950-tallet. Disse to trebygningene forutsettes fjernet 

for å realisere i byggeplanene som planforslaget åpner for. Det samme gjelder de deler av 

handelsskole-bygningen som er av nyere dato. Hjørnebygningen mot Hammerbrogate 

bevares som hensynssone for bevaring av kulturmiljø.  

  

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra LINK Arkitektur 08.04.16. 

   

Planforslaget som foreligger til behandling består av følgende:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hammerbrogaten 9A og B AS v/Jan Solberg 

er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-51a «Kvartal 51a» fra 1978 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til allmennyttig 

formål (skole), veiformål (omkjøringsvei) og friområde.  

 

Eiendomsforhold 



Planområdet omfatter gnr/bnr 317/330, 317/331, 317/333 som eies av Hammerbrogaten 9A 

og B AS, samt deler av veieiendommene 3053/1 og 317/254 som eies av Ringerike 

kommune. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 22.05.15 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.05.15, 

samt på kommunens nettsider. Høringsfrist var satt til 06.07.15. Det kom inn totalt 16 

uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

vedlegg 5.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Å oppnå et redusert transportbehov med kort vei mellom hjem, arbeid og andre viktige 

funksjoner der man kan gå eller sykle i stedet for å bruke bil er en relevant målsetting 

kommuneplanens samfunnsdel. Planforslaget er i tråd med denne målsettingen. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål og 

boligformål. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med kommuneplanen. 

 

Statlig plan for bygging av Ringeriksbanen og E 16 

Det er i skrivende stund ikke avklart avgrensning for planområdet til den statlige planen for 

Ringeriksbanen/E 16.  

 

KVU Hønefoss 

Det er forbundet usikkerhet til hvilke løsninger som kommer til å bli valgt. Kommunestyret 

har i sin høringsuttalelse anbefalt «Miljøkonseptet», kombinert med elementer fra 

«Sentrumskonseptet», uten at disse elementene er nærmere spesifisert, se vedlegg 20. 

Endelig beslutningsmyndighet ligger hos Samferdselsdepartementet. 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller bekoster aktuelle 

utredninger og blir fakturert kommunalt saksbehandlingsgebyr, jf. gjeldende 

betalingsreglement.  

 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur. Dette vil vi få avklart i løpet av en eventuell høringsperiode. 

 

 

 

Informasjon og høringer 



Etter varsling av planoppstart ble det avholdt et åpent informasjonsmøte på Hotell Ringerike 

09.06.15. Det kan bli aktuelt med ytterligere informasjonsmøter i forbindelse med offentlig 

ettersyn. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 0605_395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» utsettes å sendes på 

høring og å legges ut til offentlig ettersyn, med bakgrunn i uavklart situasjon i forhold til 

KVU Hønefoss, arbeidet rundt vedtak av et områdeprogram for Hønefoss, samt den 

statlige planen for Ringeriksbanen/E 16. 

 

 

Begrunnelse for/konsekvenser av et slikt vedtak 

Statens vegvesen sin anbefaling er at dette området ikke omreguleres før KVU for Hønefoss 

er avklart. Siden det er noe usikkerhet omkring hvilke løsninger som kan komme til å bli 

valgt (Miljøkonseptet, kanskje også med elementer fra Sentrumskonseptet), kan det være at 

man ikke bør ta stilling til omregulering før det foreligger noen flere avklaringer. I tillegg 

kan det også være at det i forbindelse med statlig plan for utbygging av Ringerikesbane og 

E16 kan være aktuelt å se på området som en del av planområdet for tog/trafikkløsninger 

omkring stasjon. Saken kan derfor utsettes til det foreligger nærmere avklaringer på 

overordnet nivå. 

 

 

Prinsipielle avklaringer rundt kulturminnebevaring 

Opprinnelig planforslag som ble lagt til grunn ved den politiske planoppstartsaken innbar at 

all eksisterende bebyggelse i planområdet skulle rives, og at det skulle føres opp tre nye 

leilighetsbygg. Formannskapet vedtok planoppstart under en minimums forutsetning om 

fasadebevaring av hjørnebygningen Hammerbrogate/Lagesens gate, dvs. det gamle 

meieri/handelsskolebygget. I oppstartshøringen kom det inn mange uttalelser og innspill 

som var kritiske til riving av bygninger registrert med høy verneverdi. Som et resultat av 

dette er planforslaget endret til å legge hensynsone for bevaring av kulturmiljø over 

hjørnebygningen, og åpner i stedet for at denne kan transformeres til å inneholde leiligheter. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Rådmannen er positiv til forslaget om å bygge om den gamle meieribygningen i 

Hammerbrogate 9 til et leilighetsbygg. Byggets fasade og fremtoning mot Hammerbrogate 

vil bevares slik at gateløpet beholder sitt historiske preg.  

 

Området består fra før hovedsakelig av småhusbebyggelse. Rådmannen er usikker på om 

foreslått etasjehøyde på de to nybyggene er riktig, og ønsker å gjøre oppmerksom på at 

planområdet ikke hører med til de områder som Rambøll i sin fortettingsanalyse anbefalte 

for fortetting i Hønefoss. Likevel er området igjen aktuelt i nye mulighetsstudier 

gjennomført nylig i forbindelse med parallelloppdragene for Hønefoss våren 2016. Det er 

ikke konkludert med noen anbefaling av disse mulighetsstudiene i skrivende stund.  

 



Rådmannen ser imidlertid at utbygger har redusert høydene i forhold til skisseforslaget som 

lå til grunn for varsling av planoppstart, og ser denne viljen til tilpasning som positiv. Videre 

mener rådmannen at forslag til materialvalg vil passe godt inn i området, samt vil være med 

å dempe virkningen av byggenes høyder. At bolighuset i Lagesens gate 3 må rives for å 

gjøre plass til nybyggene, ser rådmannen som et kompromiss der man til gjengjeld oppnår at 

det gamle meieriet/handelsskolen bevares. 

 

Innkomne uttalelser 

Det kom inn 16 høringsuttalelser til oppstarts-høringen. Antallet innkomne merknader vitner 

om et stort engasjement i området. Visse justeringer er foretatt for å imøtekomme 

merknadene. I noen grad har likevel de overordnede samfunnsmessige hensynene om 

fortetting i bysentra og rundt knutepunkter til fordel for miljø og reduksjon av 

transportbehov måttet gå foran private hensyn. 

 

Infrastruktur 

Kjøreatkomst til parkeringskjeller legges i Lagesens gate. Atkomsten er plassert så langt sør 

i 

Lagesensgate som mulig for ikke å ligge for tett på den smale og bratte Hellebakken. For å 

bedre frisikten i svingen Hammerbrogate/Lagesensgate foreslås det en utvidelse av fortauet 

på nordsiden av veien på dette punktet. En eksakt utforming av atkomstens geometri vil 

gjøres i forbindelse med rammesøknad og skal skje i tråd med plankartets avkjørselssymbol 

og frisiktsone. Det kan vurderes å plassere en fotgjenger-overgang i svingen 

Hammerbrogate/Lagesens-gate for tryggere krysning mellom Hammerbrogate og Nordre 

Park, jf. Trafikkanalysen, se vedlegg 8. 

 

Ny bebyggelse vil knyttet seg til eksisterende vann- og avløpssystem i tilliggende gatenett. 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Tilknytningsplikt omfatter: 

 Nye bygninger over 1000 m
2
 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m
2
. 

 Eksisterende bygninger over 1000 m
2
 BRA hvor det skal foretas en 

hovedombygging. 

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som 

sikrer opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller -objekter, eller område for 

vilt/biologisk mangfold nært eller innenfor planområdet. Tiltaket vurderes til å ha tilnærmet 

ingen forringelse eller skadevirkning på naturområder. Det vises ellers til planbeskrivelsen 

for konkret vurdering. 

 

Trafikkforhold 

En realisering av planforslaget vil medføre en økning fra ca. 4700 til 4850 ÅDT. Denne 

økningen ansees å være uvesentlig. Det vises ellers til Trafikkanalysen, se vedlegg 8. 

 



Støy 

Planområdet ligger tett opp til trafikkerte veier, og det planlegges å sette opp støyskjerming 

mot Lagesens gate. I utgangspunktet kan støyskjeming virke negativt på opplevelsen av 

området sett fra gatenivå, men dette planlegges å bøtes med innslag av gjennomsiktige 

elementer samt port. Det blir viktig at støyskjermingen vedlikeholdes for å gi et fortsatt 

tiltalende inntrykk av bebyggelsen. For beboere i planområdet vil støyskjermingen virke 

positivt inn på bokvaliteten.  

 

ROS 

Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse 

med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget. Se vedlagte ROS-analyse 

for nærmere beskrivelse, vedlegg 7. 

 

Virkninger på kulturmiljø 

Som en del av planarbeidet har det vært viktige å avveie forhold til kulturminnene innen 

planområdet opp mot størrelse på ny bebyggelse. Høydene på nybyggene er redusert og det 

er lagt inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø over deler av eksisterende bebyggelse. 

Bolighuset Lagesens gate 3 må likevel rives for å gi plass til nybyggene, men da dette har en 

mindre fremtredende posisjon både beliggenhets-messig og i forhold til tidligere bruk, anses 

dette å være en akseptabel virkning på kulturmiljøet. Dette dreier seg jo om et kompromiss 

der man bevarer hjørnebygningen Hammerbrogat/Lagesens gate. 

 

Positive virkninger for nærområdet 

Det vil etableres lekeplasser innen planområdet som også vil være tilgjengelig for 

allmennheten. Videre foreslås det rekkefølgebestemmelser som sikrer bedre tilrettelegging 

av adkomst til St. Hanshaugen enn det tilfellet er i dag. Det forslås også å etablere en 

tryggere adkomst fra planområdet til Nordre Park ved å anlegge fotgjengerfelt.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av planområdet, da dette vil kunne revitalisere et område 

som ligger brakk, transformere verneverdig bebyggelse til aktiv bruk, samt gi flere 

sentrumsnære boliger som igjen gjør at flere mennesker vil kunne få et redusert 

transportbehov. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

bedre og tryggere tilgjengelighet til grøntområder, og vil på bakgrunn av ulik størrelse på 

leilighetene kunne gi grunnlag for en variert sammensetning av beboere, hvilket ansees som 

svært positivt for nærmiljøet.  

 

Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Det foreligger 

interessemotsetning mellom hensyn til kulturminner og ønsket nye og moderne boliger. 

Videre er det interessekonflikt mellom ønsket om utvikling av planområdet med bebyggelse 

i liten skala og hensynet til økt utnyttelse /fortetting samt økonomiske hensyn i forhold til 

hva som er lønnsomt.   

 

Planforslaget som nå anbefales lagt ut til offentlig ettersyn er et kompromiss mellom disse 

hensynene. Konsekvensen av dette er at forslaget ikke er optimalt for noen av partene med 

ulike interesser, men et forsøk på å finne en konstruktiv løsning som kan aksepteres på tross 

av at man har måttet fire noe på egne krav. 

 



Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anser rådmannen utredningsplikten som oppfylt, og 

anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

1. gangs behandling 
 

Forslag til reguleringsbestemmelser  
0605-395 «Detaljregulering Nordre Park Boligsameie» 

 
Utarbeidet av Ringerike kommune/ LINK Arkitektur AS 27.11.2015  
Sist revidert 13.05.16 
 
1. gangs behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr   dato  sign 
01    
    
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 
planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
          Feltnavn 
1. Bebyggelse og anlegg,   

- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse     B1 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
- Fortau         o_F1 
 

3. Hensynssoner 
        - Hensynsone. Bevaring kulturmiljø      H570_ 
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§ 1. Fellesbestemmelser 
 
§ 1.1 Støy (pbl. § 12-7, nr. 3)  
T-1442/12 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn ved 
oppføring av støyfølsom bebyggelse. Søknader om tiltak innenfor denne grensen skal 
inneholde redegjørelse og dokumentasjon av støyforhold etter retningslinjene i T-1442.  
 

§ 1.2 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12-7, nr. 4)  
Ved søknad om tiltak etter plan og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2, skal det som vedlegg til 
søknaden følge utomhusplan som skal vise: 
 
• Bygningenes plassering i plan og høyde  
• Bebyggelsens høyde målsatt ved inngangspartiet  
• Koter som viser eksisterende og prosjektert terreng  
• Plassering av terrengforstøtninger, trapper etc.  
• Ledelinjer, stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde  
• Materialbruk på gangareal  
• Utforming og plassering av benker og belysning  
• Plassering av felles postkasse- og renovasjonsløsning 
• Håndtering av overvann  
• Ny vegetasjon, plantevalg og plassering  
• Vinterbruk – snølagring 
• Utforming av lekeområder 
 
Listen er ikke uttømmende. 
 
§ 1.3 Kulturminner (pbl. § 12-7, nr. 4)  
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredede kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 
 
 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 
 
§ 2.1 Boligbebyggelse – B1  
 
1. Boligtype (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Innenfor Felt B1 tillates det oppført blokkbebyggelse. Oppføring av ny bebyggelse forutsetter 
at eksisterende bebyggelse utenfor hensynssonen rives.  
 
2. Bebyggelsens utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse i B1 skal ha fasadematerialer som harmonerer godt med den øvrige 
materialbruken i området. Trevirke og tegl i ulike behandlinger er eksempler på disse. 
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3. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Det tillates oppført maksimalt 5450 m2 BRA innen område B1. Parkeringsanlegg under 
bakken skal medregnes, men ikke arealer i eksisterende bebyggelse i hensynsonen. Balkonger, 
terrasser og areal under utkraget balkong medregnes ikke i m2 BRA. 
 
Maksimalt tillatte gesimshøyder er angitt i plankartet. Øverste etasje skal trekkes inn minst 2,8 
meter fra hovedfasade mot sør og vest. 
 
Det tillates mindre oppbygg for heis og ventilasjon over fastsatt maksimal gesimshøyde.  
 
4. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
P-plasser skal etableres i parkeringsanlegg under bakken.  
Det skal etableres minimum 1 p-plass per boenhet. For leiligheter etablert i hensynssonen 
tillates det etablert minimum 0,5 p-plass per boenhet.  
 
Minst 5 % av plassene som etableres skal utformes for bevegelseshemmede.   
 
Det skal etableres minimum 2 innendørs sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet. 
 
5.  Byggegrense (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Bebyggelse over bakken skal oppføres innenfor angitte byggegrenser.  
 
Balkonger tillates oppført med sin ytterkant (rekkverk, innglassing o.l.) inntil 2,3 meter utover 
fastsatt byggegrense. Balkong tillates ikke oppført utover formåls- eller eiendomsgrensene. 
 
Parkeringsanlegg under bakken tillates oppført innen hele felt B1. Adkomst til anlegget er 
fastsatt med pil for avkjørsel i plankartet. Ved utforming av adkomst skal kommunens 
gjeldende krav til frisikt ivaretas. Eventuelle avvik fra kravene skal begrunnes og godkjennes 
av kommunen.  
 
6. Uteoppholdsareal (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Det skal etableres minimum 16 m2 (14,5 m2) felles uteoppholdsareal per boenhet i 
planområdet. I tillegg skal hver boenhet i ny bebyggelse ha minimum 7,5 m2 privat uteareal 
på balkong, tak-, eller markterrasse.   
 
På fellesarealene skal det opparbeides 2 lekeplasser med benker og sandkasser.  
 
Det tillates oppført skjermvegger mot Lagesensgate for å imøtekomme støykrav.  
 
7. Fjernvarme (jf. pbl. § 12-7, pkt. 8)  
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og det er dermed 
tilknytningsplikt.  
 
§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§3.1 Fortau – o_F1 
Innenfor felt o_F1 tillates oppført fortau.  
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§ 4. Hensynssoner 
 
§4.1 Hensynssone – H570_ 

 
1. Forbud mot riving 
 
Det er ikke tillatt å rive bygninger i hensynssonen med mindre det kan dokumenteres at 
forfall/skade er av et slikt omfang at bygningen må regnes som tapt. Dokumentasjon i form av 
tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk sakkyndig må legges ved rivesøknad.  
 
2. Bygning i hensynssonen tillates ombygget til boliger. 
 
3. Fasadeendring, bygningsdeler og tilbygg 
 
Fasadeendring er kun tillatt mot nord, hvor fasaden kan bearbeides med konstruksjon som 
muliggjør atkomst til boenheter og terrasser. Ved fasadeendring skal originale/eldre 
bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke benyttes/bevares så langt det lar 
seg gjøre. Påbygg av bygning i høyden, eller andre tilbygg utover konstruksjon nevnt i første 
punktum, er ikke tillatt. 
 
Før fasadeendringer godkjennes, skal det innhentes uttalelse fra regional 
kulturminneforvaltning i fylkeskommunen. Denne skal også ha tilsendt kopi av vedtak i saker 
den har uttalt seg til. 
 
BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 
 
§ 5. Rekkefølgebestemmelser 
§ 5.1 
Før igangsettelsestillatelse gis skal det foreligge dokumentasjon om grunnforholdene og det 
skal dokumenteres at fundamentering er basert på viten om underliggende grunnforhold 
 
§ 5.2 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal eiendommen knyttet til bebyggelsen i hensynssonen ha 
tinglyst rett til bruk av felles uteareal i planområdet, parkeringskjeller og tilhørende avkjørsel.  
 
§ 5.3 
Før brukstillatelse for boligene i ny bebyggelse gis, skal felt o_F1 og lekeplasser være 
opparbeidet, og sti til St.Hanshaugen utbedret i form av rydding, påstrøing av grus o.l. etter 
forutgående samråd med kommunen.  
 
§ 5.4 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 
planer mellom utbygger og kommunen foreligge, før det gis igangsettingstillatelse for disse 
anleggene. 
 
§ 5.4 
Før igangsettelsestillatelse kan gis, skal det være inngått utbyggingsavtale med Ringeriks-Kraft 
om nødvendige installasjoner for ny bebyggelse.  
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1. Sammendrag 
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  
jf. pbl § 4-2, første ledd.  
 
Planforslaget innebærer etablering av to nye leilighetsbygg på den gamle handelsskoletomta. 
Leilighetsbyggene vil romme ca. 40 nye leiligheter som får parkering i anlegg under bakken. 
Planforslaget åpner også for at det gamle handelsskolebygget mot Hammerbrogate kan 
transformeres til et leilighetsbygg.  
 
Så langt i planprosessen har byggehøyder, kulturminner og kulturmiljø vært sentrale aspekter. 
Medvirkningsprosessen har resultert i at byggehøydene har blitt redusert med henholdsvis 1 og 
2 etasjer i planforslaget, og at den gamle bygningen mot Hammerbrogate foreslås bevart med 
hensynssone. 
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2. Bakgrunn 
2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nye leiligheter sentralt i 
Hønefoss. Gjeldende regulering åpner ikke for ønsket utbygging.  
 
2.2 Hovedintensjonen i planen 
Planforslagets hovedgrep er å bygge om den gamle meieribygningen i Hammerbrogate 9 til et 
leilighetsbygg. Byggets fasade og fremtoning mot Hammerbrogate vil bevares/tilbakeføres slik 
at gatens fremtoning beholder sitt historiske preg. Nord for den gamle meieribygningen 
etableres 2 nye leilighetsbygg med felles parkeringskjeller og atkomst nederst i Hellebakken. 
Realisering av planen forutsetter at eksisterende bebyggelse nord for det gamle bebygget mot 
Hammerbrogate rives.  
 
2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 
Planforslaget er utarbeidet av LINK arkitektur AS for Hammerbrogaten 9A og B AS. 
Planområdet omfatter gnr/bnr 317/330, 317/331, 317/333 som eies av Hammerbrogaten 9A og 
B AS, deler av vegeiendommene 3053/1 og 317/254 som eies av kommunen.  
 
2.4 Tidligere vedtak i saken 
Oppstart av planarbeid var til politisk behandling i formannskapet 18.11.2014. Der ble det 
anbefalt å gå videre med reguleringssaken med følgende forbehold: «… fasadebevaring av 
Hammerbrogate 9, dvs. hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate.» 
 
2.5 Utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtale med RIK -Nett vil inngås i forbindelse med at det vil bli nødvendig med ny 
400V trafo. 
 
2.6 Krav om konsekvensutredning  
Planen vurderes av Ringerike kommune til ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og 
faller heller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. forskrift om 
konsekvensutredning.  
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2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner 
 

 
Illustrasjonen viser området som ønskes transformert (hvit stiplet strek) og omfatter Hammerbrogate 9A og B 
og Lagesensgate 3. 
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De aktuelle eiendommene, her sett fra sør, er bebygget med skole/næringsbygg og en eldre trevilla 
med tilhørende garasje.  
 

 
Sett fra vest.  
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Fotomontasjesomviserdengamlehandelsskolebygningeni Hammerbrogate9. Gateløpettil høyreer
Hammerbrogateog gateløpetopptil venstreer Lagesensgate.Oppetil venstreer dethvitetrehuseti
Lagesensgate3 synlig.

Fotomontasjeav Lagesensgate 3 (høyre)og Blyberggata4 (venstre)settfra nord, Blyberggata.
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Illustrasjon av utbyggingskonsept. To leilighetsbygg plasseres i terrenget bak den gamle 
handelsskolebygningen.  

3. Planprosessen 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Kommunen varslet oppstart av planarbeid 25. mai 2015 med utsendelse av brev til naboer og 
andre høringsinstanser, samt annonse i lokal presse. Påfølgende informasjonsmøte ble avholdt 
på Hotel Ringerike 9. juni. Frist for innspill ble satt til 6. juli.  

Innkomne merknader er gjengitt i eget dokument som følger saken.  

 

4. Planstatus og rammebetingelser 
4.1 Overordnede planer  
 
Fylkeskommunale planer: 
Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23, Regional plan vedtatt 7. februar 2013 
Areal- og transportplanen har følgende hovedmål: 

- Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig. Basert på prinsipper 
om en flerkjernet utvikling i knutepunkter langs jernbanen og 
kollektivtransportsystemet, med bevaring av overordnet grøntstruktur og 
jordbruksarealer.  

- Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere.  
- Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder.  
- Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner 

 
Regional plan for universell utforming – Buskerud mot 2025, vedtatt 28.April 2011 
Overordna mål i planen  

- Regional plan for universell utforming -Buskerud mot 2025 skal bidra til reell og 
likeverdig deltakelse i Buskerudsamfunnet for alle. 

- Regional plan for universell utforming -Buskerud mot 2025 skal legges til grunn for all 
offentlig virksomhet og planlegging i fylket. 
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Kommuneplanensarealdel
Gjeldendeplaner kommuneplanensarealdel2007-2019medtilhørendebestemmelser,vedtatt
30.08.2007.

I kommuneplanener deaktuellearealenesattav til sentrumsformålog boligformål.Foreslått
regulering er i trådmedformålenei kommuneplanen.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplan er fra 1978; plan 64-51a «Kvartal 51a». De aktuelle eiendommene 
er per i dag regulert til henholdsvis allmennyttig formål (skole), vegformål (omkjøringsvei) og 
friområde.  
 

 
Gjeldende reguleringsplan fra 1978; plan 64-51a «Kvartal 51a». Veien nord i planområdet er et 
tidligere forslag til omkjøring som ligger i sørøsthellinga av St.Hanshaugen. Man har i dag gått bort 
fra dette traseevalget. I dag tenkes en eventuell forbindelsen mellom øst og vest lagt lenger nord.  
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Planområdet berører også mindre deler av reguleringsplanene Hønefoss sentrum (1976) 
planID: 64-02, og Ved St Hanshaugen (1958) planID: 9. Sistnevnte er en eldre plan som 
kommunen anser utdatert.  
 

 
Utsnitt av reguleringsplan «Hønefoss sentrum» (1976) planID: 64-02. 
 
4.3 Tilgrensende planer 
Planområdet grenser i hovedsak til eldre reguleringsplaner: 
- Hønefoss sentrum (1976) planID: 64-02 
- Ved St Hanshaugen (1958) planID: 9 
- Hønefoss (1956) planID: 7 

 
4.4 Temaplaner (Bl.a Grønn Plakat, Energi- og klimaplan for Ringerike) 
Grønn plakat, vedtatt 30.11.2000 
Planen inneholder føringer for grønnstruktur, landskapsvurderinger og nærlekeplasser i 
Hønefoss. 
 
Energi- og klimaplanen ble vedtatt 2 desember 2010. Planen gir en oversikt over status i 
kommunen og peker på ulike mål det arbeides mot. 
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a: 
 
Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014): 
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra 
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.» 
 
Barn og unges interesser i planleggingen (1989): 
«Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 
 
a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. 
b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling. 
c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 
andre hensyn / interesser.» 
 
Universell utforming (2007): 
Formålet med retningslinjene er å: 

«a) Sikre at planlegging på alle forvaltningsnivåer bidrar til en utvikling mot et stadig mer 
universelt utformet samfunn. 

b) Klargjøre det offentliges ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i planleggingen 
av byggeområder, utearealer og transportinfrastruktur. 

c) Stimulere til planlegging som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og som 
samtidig tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål. 

d) Legge særlig vekt på å ivareta hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne. 

e) Styrke fylkeskommunens og fylkesmannens muligheter for innspill og medvirkning.» 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger sentralt på Nordsia i Hønefoss og grenser mot Nordre Park. Det stiger fra 
Hammerbrogate i sør (ca +78) mot Blyberggata og St.hanshaugen i nord (ca +86). Mot vest 
grenser de aktuelle tomtene mot Lagesensgate. Planområdet er på 2244m2.  
 
 

 
Utsnitt fra plankartet 
 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Bygningene som tidligere ble benyttet til skole og meierivirksomhet, står i dag tomme. 
Bolighuset lengst nord i planområdet inneholder 2 leiligheter og er bebodd. Planområdet 
grenser i stor grad mot boligbebyggelse, men langs Hammerbrogate og Nordre Torg er det 
også innslag av næringsvirksomhet. 
 
5.3 Stedets karakter 
Planområdet har to tydelig ulike tilstøtende bebyggelsesstrukturer. Langs Hammerbrogate er 
strukturen tydelig urban med en felles fasaderekke mot gateløpet. Mot nord grenser 
planområdet mot Blyberghaugen som preges av frittliggende småhus.  
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Bebyggelsen langs Hammerbrogate ligger ved foten av St.Hanshaugen og har et tydelig grønt 
bakteppe sett fra Hønefoss bru og Nordre Torv. Bebyggelsen på Blyberghaugen ligger noe 
høyere enn bebyggelsen i Hammerbrogate.  
 
Mye av bebyggelsen på Nordsia er oppført i det 19. århundre. Store deler av bebyggelsen er 
trehus, men det finnes også enkelt murgårder. Deler av bebyggelsen i området er også oppført i 
siste halvdel av 1900-tallet. Flere av de gamle trehusene på Blyberghaugen har en organisk 
plassering tett inntil hverandre og på til tider små tomter. Flere av husene har fått platekleding i 
senere tid, blitt påbygget og liknende. Flere av husene på Blyberghaugen er også fra siste 
halvdel av 1900-tallet.  
 
I planområdet ligger det fire bygninger; den gamle meieribygningen (1880), den nyere 
handelsskolebygningen (1977), og et eldre trehus (1899) med tilhørende uthus/garasje (1956).  
 
5.4 Landskap  
Landskapet stiger gradvis nordover fra fossen. Først via «terrassen» Nordre park, deretter 
oppover mot St.Hanshaugen. Førstnevnte utgjør en tydelig vegetert kant mot fossen, og 
St.Hanshaugen er viktig topografisk element i landskapsrommet rundt fossen og Nordre Torv.  
 

 
De fem illustrasjonen over viser solforholdene for eksisterende bebyggelse midtsommers.  
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De fire illustrasjonene over viser solforholdene for eksisterende bebyggelse ved vår-/høstjevndøgn.   
 
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert før-reformatoriske kulturminner (automatisk fredet) i området. Det er 
heller ingen bygg i planområdet som er fredet med hjemmel i Kulturminneloven. Den gamle 
meieribygningen er registrert i SEFRAK-registeret, det samme er også trehuset i Lagesensgate 
3 og det tilhørende uthuset. Gjennom prosessen har det kommet frem at uthuset er feilaktig 
oppført i listen da dette i realiteten ble oppført på 1950-tallet, jfr. kulturminnefaglig rapport.  
 
I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel i 2016 holder kommunen på med en 
temautredning om nyere tids kulturminner. Denne vil basere seg på bygningsregistreringer fra 
2000-2001, og vil avsette en rekke soner i Hønefoss som bevaringsverdige kulturmiljøer. 
Området som nå reguleres ligger i det som foreløpig er antydet som Område 4 - 
Nordsia/Blyberghaugen.  
 
5.6 Naturverdier  
Det er ikke registrert viktige naturverdier eller viktig biomangfold i planområdet 
 
5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet har per i dag ikke ingen rekreasjonsverdi/bruk.  
 
5.9 Trafikkforhold 
Planområdet ligger i tilknytning til Hammerbrogate, Lagesensgate og Blyberggata og 
Molvaldgata. Alle veiene er kommunale. Atkomst til den gamle skolebebyggelsen ligger 
nederst i Lagesens gate. Bolighuset nord i planområdet har atkomst fra Blyberggata.  
 
Tidligere tellinger av kommunen, som en har prognostisert frem til i dag, tilsier at 
årsdøgntrafikken (ÅDT) i Lagesens gate forbi dette planområdet er ca 4 700 kjt/d. Skiltet 
hastighet er 40 km/t og andel tungtrafikk antas å være ca 5 %. 
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I følge NVDB har det de siste 20 årene vært to ulykker i nærheten av planområdet. En i 1998 
og en i 2010. Begge ulykkene fant sted rundt Lagesensgate 12, og personskadene var lette i 
begge ulykkene. 
 
Trafikksikkerheten for myke trafikanter ansees å være tilfredsstillende i tilknytning til- og rundt 
planområdet. Fortauet på østsiden av Lagesensgate avsluttes i forbindelse med støttemuren til 
Lagesensgate 3. Fotgjengere blir derfor nødt til å krysse veien på dette punktet for å komme 
oppover. En videreføring av fortauet på østsiden av gaten vil være en oppgradering som vil 
bedre forholdene for myke trafikanter.  
 
Planområdets to nærmeste bussholdeplasser ligger i Ankersgata/Rabbaveien (ca 100 m fra 
planområdet) og på Nordre Torv (ca. 135m fra planområdet). Til Hønefoss togstasjon er det 
ca 800 meter via Hønefoss Bru. 
 
5.10 Barns interesser 
Det er ikke knyttet spesielle interesser til planområdet i dag.  
 
5.11 Sosial infrastruktur 
Planområdet ligger i Hønefoss skolekrets og sokner til Hønefoss barneskole. I 2015 er det om 
lag 245 elever ved skolen, som har kapasitet til ca. 280 elever hvis elevene fordeles jevnt over 
trinnene. På sikt og i takt med prognosene vil Ullerål skole utvides for å bli den sentrale skolen 
nord i Hønefoss. Hønefoss barneskole planlegges etter dette avviklet. Rett i nærheten Ullerål 
barneskole ligger Hov ungdomsskole. 
 

 
Kart som viser skoler og barnehager i området 
 
Det er flere barnehager sentralt i Hønefoss. De nærmeste er Hønefoss barnehage og Ullerål 
barnehage. Det er behov for flere barnehageplasser i sentrum av Hønefoss, men det har blitt 
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signalisert at det ikke vil være aktuelt med et rekkefølgekrav knyttet til sosial infrastruktur i 
denne konkrete saken. 
 
5.12 Universell tilgjengelighet 
Planområdet har skrånende terreng, og er ikke ideelt med tanke på universell utforming. Blant 
annet er det en betydelig stigningsgrad i Lagesensgate.  
 
5.13 Teknisk infrastruktur 

 
Kartutsnitt som viser teknisk infrastruktur rundt planområdet. Kart er hentet fra Ringerike kommunes nettsider. 
 
Vann og avløpsledninger ligger i Hammerbrogate, Lagesensgate og Blybergata, med stort 
antall påkoblingspunkter i Lagesensgate. Nærmeste brannkum ligger i gateløpet rett utenfor 
Hammerbrogate 5. 
 
Eksisterende trafo-kiosk ligger sør for Hammerbrogate helt vest i Nordre park. Planområdet er 
koblet på høyspentnettet med via to stk. lavspentkabeltraseer.  
 
Området ligger i konsesjonsområdet for fjernvarme, og faller innunder tilknytningsplikten (nye 
bygg over 1000m2 BRA).  
 
5.14 Grunnforhold  
Grunnen i skråningen fra Handelsskolen og opp mot Lagesensgate 3 består av fast lagret leire 
over moreneavsetninger. Eksisterende bebyggelse står uten setninger eller sprekkdannelser. 
Grunnen vurderes derfor som bæredyktig og stabil (jfr. notat om grunnforhold datert 
28.09.2015).  
 
5.15 Støyforhold 
Trafikken i Lagesensgate er en vesentlig støykilde. Ved etablering av nye boliger vil det bli 
behov for støyreduserende tiltak for å imøtekomme krav. (Jfr kap 6.3 og 6.11 og Støy og 
luftrapport. ) 
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5.16 Luftforurensing  
Per 16.09.2015 er det ikke registrert overskridelser i Ringerike kommune i 2015 ifølge Norsk 
institutt for luftforskning sin oversikt www.luftkvalitet.info. Vedlagt notat om støy og 
luftforurensning presiserer at forurensingsnivåene i området ikke gir noen grunn til fraråde 
bebyggelse i planområdet. Det kommenteres at en bør ha aktsomhet med tanke på plassering 
av luftinntak, og helst plassere disse høyt og så langt unna gatene som mulig. Det anbefales 
også at anleggene bør ha støvfilter. 
 
 
5.17 Risiko- og sårbarhet 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse 
med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget.  
 
De 7 temaene som påkaller oppmerksomhet er: 

2 Kvikkleire, ustabile grunnforhold, marine avsetninger (fare for utglidning) 
3 Løsmasseskred (stein, jord, leire, herunder skred knyttet til flom), 

sekundærvirkning av skred (oppdemming, flodbølge) 
11 Radongass 
18 Nyere tids kulturminner/-miljø 
36 Støy 
37 Luftforurensning 
48 Ulykke i av-/påkjørsel 
49 Ulykke med gående/ syklende 
54 Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning  

 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2.  
Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

3.  
Betydelig/ 
kritisk 

4.  
Alvorlig/ 
farlig 

5.  
Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært 
sannsynlig 

   
 

 

4. Meget 
sannsynlig 

   
 

 

3. Sannsynlig 11     

2. Mindre 
sannsynlig 

36 18  
 

 

1. Lite sannsynlig 37 2, 3 48, 49 54  
 
Tabell fra ROS-analyse, oversikt over hendelser i plassert i riskomatrise. 
 
5.18 Næring 
Det er ingen næringsaktivitet i planområdet i dag.  

5.19 Overvann 
Tomten er i dag i stor grad bebygget og inneholder i tillegg store asfalterte flater i form av 
parkeringsplasser. Generelt har nærområdet et grønt preg og inneholder store grønne og 
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permeable flater som anses å ha god kapasitet for å fordrøye vann. Dermed er det i mindre 
grad behov for spesielle tiltak for håndtering av overvann i planforslaget. 

5.20 Analyser/ utredninger 
Det foreligger en kulturminnefaglig rapport, trafikknotat, støy og luftforurensingsnotat, og ett 
notat om grunnforholdene. Disse følger som vedlegg til plansaken. 
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6. Beskrivelse av planforslaget  
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Planområdet foreslås regulert til boligformål. Det reguleres også inn fortau langs østsiden av 
Lagesensgate helt nord til Blyberggata.  
 
6.1.1 Reguleringsformål 
Følgende reguleringsformål foreslås: 
 
NR.1 Bebyggelse og anlegg: (1988,5m2) 

- 1113 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
NR. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur: (255,5m2) 

- 2012 Fortau 
 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
6.2.1 Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse 
Eiendommene som ønskes bebygd med nye boliger reguleres til boligformål – 
blokkbebyggelse. To nye leilighetsbygg plasseres i skråningen mot Blybergata over felles 
parkeringsetasje. Bygg nord i planområdet (Bygg A) foreslås oppført med 5 fulle etasjer og 
inntrukket 6. etasje. Det sørlige leilighetsbygget foreslås oppført med 4 fulle etasjer og 
inntrukket 5. etasje. Atkomst til parkeringskjeller er fra Lagesensgate sør for krysset 
Lagesensgate/Molvaldsgata og er sikret med punktsymbol i reguleringskartet.  
 
 

 Snitt sett fra øst (for bedre lesbarhet se vedlagt illustrasjonsmetariale) 
 
Eksisterende bebyggelse mot Hammerbrogate reguleres til bolig og hensynssone bevaring. Det 
åpnes for ombygging til leiligheter i eksisterende bygg, men stilles krav om bevaring av fasade 
mot Hammerbrogate.  
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Utsnitt av illustrasjonsplan 
 
 
6.2.2 Fortau 
Det foreslås etablering av fortau på østsiden av Lagesensgate mellom nedkjøring til foreslått 
parkeringskjeller og Blyberggata. På denne måten vil fotgjengere som skal til eller fra 
Blyberggata slippe å krysse Lagesensgate på vei til eller fra byområdene lenger sør i Hønefoss. 
Fotgjengere skal til eller fra områder lenger nord i Lagesens gate vil kunne benytte fortauet på 
vestsiden av Lagesensgate.  
 
Det foreslås også at fortau i svingen Hammerbrogate/Lagesensgate utvides for å bedre frisikten 
og for å etablere et bredere fortau ved fotgjengerovergangen. Utvidelsen vil også være en 
fysisk hindring slik at kantsteinsparkering ikke kan skje helt fram til svingen.  
 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Ny bebyggelse plasseres over felles parkeringskjeller, men varieres i høyde slik at den stiger 
nordover med terrenget (jfr. snitt og plan i kap 6.2.). Foreslått bebyggelse tenkes som moderne 
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leilighetsbygg med eksempelvis fasade i tegl og innslag av tre (eller andre materialer som 
allerede forekommer i området), store vindusflater, og balkonger. Bebyggelsens plassering 
reguleres med byggegrenser i plankartet. Balkonger tillates oppført inntil 2,3 meter ut over 
byggegrensene, men ikke ut over eiendomsgrensene. For å imøtekomme støykrav vil det bli 
behov for innglassing av balkonger og oppføring av skjermvegger i glass mot Lagesensgate 
(jfr. illustrasjonsplan og perspektiv).  
 
Det sees bort fra 4-metersregelen da tomten befinner seg i et byområde der bebyggelsen i stor 
grad ligger i eiendomsgrensene. Det er likevel tatt hensyn til Granneloven, og bebyggelsen over 
bakken er trukket noe bort fra eiendomsgrensene øst i planområdet selv om eksisterende 
bebyggelse i dag ligger tett på eiendomsgrensene. 
 
6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Bygg A foreslås oppført med inntrukket toppetasje og gesimshøyde på kote +97,1.  
Bygg B foreslås oppført med inntrukket toppetasje og gesimshøyde på kote +94,2.  
Bebyggelsens høyde sikres med angitt høyde og linjesymbol Regulert høyde i plankartet.  
I plankartet er det lagt inn en høydebuffer på 50cm.  
 
Den inntrukne toppetasjen skal trekkes minst 280cm inn fra hovedfasade mot vest og sør.  
 
6.3.2 Grad av utnytting   
Det tillates oppført maksimalt 5450 m2-BRA i felt B1. Parkeringsarealer under bakken skal 
inkluderes i denne summen. Innglassede balkonger og arealer i eksisterende bebyggelse i 
hensynssonen inkluderes ikke. Illustrert ny bebyggelse har 5166 m2-BRA (eks/innglassede 
balkonger). Dette arealet er i bestemmelsene justert opp til 5450m2 for å ta høyde for mindre 
justeringer i prosjekteringsfasen. Årsaken til at m2-BRA for balkong utelates skyldes at det 
eksakt tallet for disse først fastsettes i forbindelse med rammesøk.  Ytre rammer for 
balkongene er likevel fastsatt bestemmelsene (jfr. kap 6.3). Det illustrerte byggeprosjektet har 
363m2 innglassede balkonger, med dette tallet vil kunne endre seg i forbindelse med videre 
dagslysstudier eller prosjektering – antakelig da til det mindre.   
 
6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Illustrasjonsprosjektet viser 17 leiligheter i Bygg A og 23 leiligheter i Bygg B. I den gamle 
bygningen mot Hammerbrogate foreslås det 6 boenheter. Illustrasjonsprosjektet viser en 
fordeling mellom 2-, 3- og 4-roms leiligheter. I eksisterende bebyggelse mot Hammerbrogate 
er det skissert 6 2-roms leiligheter. Det stilles ikke krav til leilighetsmiks i bestemmelsene. 
 
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Bebyggelsen legges opp som to frittstående bygg med tilknyttet uteareal. Det legges videre 
opp til en variert sammensetning av leilighetstyper og dette vil potensielt kunne skape et 
mangfold av typer beboere og således et godt og bredt sammensatt nabolag. Området vil bli et 
godt sted å bo for mennesker i ulike livsfaser. 
 
Leilighetene utformes i tråd med teknisk forskrift og det sikres med dette god bokvalitet for 
fremtidige beboere. Heis i begge nybygg i tillegg til krav til universell utforming i TEK10, 
sikrer god tilrettelegging også for de med nedsatt bevegelsesevne. 
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Det er gjennomført dagslysberegninger for 1 og 2 etg. Disse viser at daglysfaktor på 2,0 % 
overholdes. Ved rammesøknad må ny beregning gjennomføres når endelige vindusmål er 
bestemt for begge bygningene.  
 
Bygningene har innendørs parkering i kjeller for både bil og sykkel. Samtlige leiligheter får 
balkong eller terrasse og får dermed egne private uteareal. I tillegg deler leilighetene et felles 
uteareal med flere benker og to lekeplasser. Utover uteområdene i selve planområdet har 
nærområdet et bredt tilbud av grøntområder for rekreasjon med både mindre og større 
skogsområder, samt tilrettelagte turstier langs elven.   
 
Samlet sett er det godt tilrettelagt for at prosjektet vil bli et godt boligmiljø med høy bokvalitet 
sentralt i Hønefoss. 
 
6.5 Parkeringskjeller og parkeringsdekning 
Parkering sikres i P-kjeller under foreslått ny leilighetsbebyggelse. Parkeringskjellerens 
plassering tillates oppført innenfor de delene av felt B1 som ikke omfattes av hensynssonen. På 
enkelte steder tillates parkeringskjelleren plassert tett inntil eiendomsgrensene. Dette skyldes 
delvis at anlegg under bakke ikke anses å være til sjenanse for naboer eller utgjøre noen 
brannrisiko for nabobebyggelse, men også at det er ønskelig å benytte enkelte eksisterende 
konstruksjoner i fundamenteringen av ny bebyggelse. I dag ligger deler av eksisterende 
bebyggelse i planområdet i tomtegrensen. Det sees også bort fra 4-metersregelen i Plan- og 
bygningsloven, da planområdet ligger i en bystruktur der bygninger plasseres tettere enn ved 
tradisjonell boligutbygging på felt. Ved utbygging vil det spuntes der nødvendig for å unngå 
byggegrop på naboeiendommer.  
 
Det foreslås minimum 1 p-plass per boenhet i nybygg i parkeringskjeller under bakken. 
Det foreslås at det også etableres 0,5 p-plass for hver leilighet i det gamle meieribygget i 
parkeringskjeller under nybygg. HC-plasser inngår i dette tallet og skal utgjøre 5% av det 
totale antallet P-plasser.   
 
Dagens norm for parkering er 1 plass per enhet. Ombygging av den gamle skolebygningen er et 
transformasjonsprosjekt med mindre leiligheter sentralt i byen, og det vurderes som 
hensiktsmessig å redusere p-plasskravet til minimum 0,5 per boligenhet for disse leilighetene.  
 
6.6 Tilknytning til infrastruktur 
Ny bebyggelse vil knyttet seg til eksisterende vann- og avløpssystem i tilliggende gatenett. Det 
legges også opp for fjernvarme. Vardar opplyser om at Nordre park boligsameie kan knyttes til 
fjernvarmeanlegget i Hønefoss, og at det vil være flere mulige rørtraseer. Valget av trasé 
avhenger av mulighetene for å få til flere tilkoblinger og avstand til eksisterende traseer. Dette 
vil avklares i byggesak.   
 
Det vil bli nødvendig med ny 400V trafo som følge av utbygging i tråd med planforslaget. 
Eksisterende trafo C020 vest i Nordre park vil byttes med ny trafo på samme sted. Dialog med 
RIK er opprettet det opplyses om at de avtaler med Ringerike kommune om utskiftingen, da 
trafoen står på kommunal grunn.  
 
6.7 Trafikkløsning  
All motorisert trafikk til boligene går via Lagesensgate. Syklister og fotgjengere vil også kunne 
ankomme via Blyberggata. For å komme til innendørs sykkelparkering benyttes nedkjøringen 
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til P-kjelleren. Denne ansees å være utformet på en oversiktlig og god måt som ikke medfører 
vesentlig ulykkesrisiko.  
 
6.7.1 Kjøreatkomst 
Kjøreatkomst til parkeringskjeller legges i Lagesens gate. Atkomsten er plassert så langt sør i 
Lagesensgate som mulig for ikke å ligge for tett på den smale og bratte Hellebakken. For å 
forbedre frisikten i svingen Hammerbrogate/Lagesensgate foreslås det en utvidelse av fortauet 
på nordsiden av veien på dette punktet. En eksakt utforming av atkomstens geometri vil gjøres 
i forbindelse med rammesøknad og skal skje i tråd med plankartets avkjørselssymbol og 
frisiktsone. Avkjørselens krysning av fortausformålet er valgt for å sikre fotgjengere skal 
prioriteres ved utforming av fortau/avkjørsel i dette punktet.  
 
6.7.2 Utforming av veger/fortau 
Det reguleres ikke veiarealer, men deler av fortausarealene langs Hammerbrogate og 
Lagesensgate tas inn i planområdet og reguleres. Det reguleres også for opparbeiding av nytt 
fortau på vestsiden av Hellebakken mellom nedkjøring til parkeringskjeller og Blyberggata. 
Regulert bredde varierer fra mellom ca. 2,4 til opp mot 3 meters bredde da regulert fortau 
defineres av eksisterende veilinje og eiendommer som reguleres til boligformål. 
 
Den foreslåtte fortausstrekningen vil ha en gjennomsnittlig stignings på omlag 1:10 fra 
nedkjøringen til P-kjelleren og fram til Blyberggata.  
 
I tillegg utvides fortauet noe i forbindelse med fotgjengerovergangen lengst vest i 
Hammerbrogate. Dette vil bidra til å bedre frisikten i svingen.   
 
Planforslaget innebærer ingen avvik fra vegnormalen. 
 
6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Målpunktene for myke trafikanter vil være arbeid, skole offentlig og privat tjenesteyting, samt 
besøk til andre beboere i byen. Det aller meste av disse målene kan lett nåes ved å benytte det 
alminnelige nettet av fortau, fotgjengeroverganger og gang-/ sykkelveger, og planområdet 
grenser inntil fortauet i Lagesensgate som igjen er knyttet til det øvrige nettet for myke 
trafikanter. 
 
Gående/syklende vil ha nære mål til friområder på St. Hanshaugen og Nordre Park, på andre 
siden av Hammerbrogate. Til St. Hanshaugen kan de trygt gå via Blyberggata, som er en svært 
lite trafikkert gate. Å komme seg til Nordre Park krever kryssing av Lagesens 
gate/Hammerbrogate. Det er ikke fotgjengerfelt her, men dette kan vurderes plassert 
fortrinnsvis ved svingen Hammerbrogate-Lagesens gate (Jfr. Trafikkrapport).  
 
Ytterligere tilgjengelighet for gående i området sikres ved opparbeiding av fortau på vestsiden 
av Hellebakken. 
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Illustrasjonen viser bevegelsesmønster for myke trafikanter. Stiplet linje markerer ønsket ny 
fotgjengerovergang som styrker koblingen mellom planområdet og Nordre park.   
 
 
 
6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
De tre aktuelle utbyggingseiendommene foreslås redusert til to. Én for nybyggene og én for 
bebyggelsen mot Hammerbrogate. Før brukstillatelse kan gis forutsettes det at eiendommen 
mot Hammerbrogate gis rett til adkomst og bruk av P-kjelleren på den nordlige eiendommen i 
planområdet.  
 
6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Planforslaget innebærer ingen offentlige anlegg utover videreføringen av fortau.  
 
6.9 Miljøoppfølging 
Planforslaget innebærer ingen tiltak der det er behov for miljøoppfølgingsplan. Det er ikke 
forurensede masser innen planområdet. Eventuelt behov for tiltak i forbindelse med rivning 
avklares i forbindelse med byggesak. 
 
6.10 Universell utforming  
Teknisk forskrift har omfattende krav til universell utforming i utforming og oppføring av ny 
bebyggelse. 
 
Ny bebyggelse vil oppføres i tråd med teknisk forskrift (TEK10) og vil således være universelt 
utformet i tråd med kravene i denne. Universell utforming er søkt integrert i utformingen av 
uteområdene så godt som mulig gitt tomtens topografi.  
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6.11 Uteoppholdsareal 
Planforslaget legger opp til ca. 750 m2 uteoppholdsareal i tillegg til private uteareal på 
balkonger/terrasser. Balkonger/terrasser er i størrelsesorden fra 7,5 m2 og oppover. 
Balkongene må glasses inn for å imøtekomme støykrav. 
 
Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal: 
Felles uteoppholdsareal vil være på ca. 750m2. Fordelt på 46 leiligheter vil dette utgjøre ca.16 
m2 per enhet av felles uteareal. I tillegg kommer privat uteareal på balkong/terrasse.  
 
I planforslaget legges det opp til to lekeplasser utformet som sandlekeplasser med sittebenker 
for voksne like ved. Disse plasseres i umiddelbar nærhet til boligene. Det etableres skjermvegg 
med store glassflater mot Lagesensgate, dette gir gode lydforhold på områdene mellom 
byggene og sikrer at småbarn trygt kan bruke utearelene. Det etableres dører i skjermveggene 
og en port slik at utrykningskjøretøy kan komme inn på området.  
 
Veileder T-1442 legges til grunn i bestemmelsene.  
 
Begrunnelse for avvik fra vedtekter/normer: 
Planforslaget innebærer oppføring av boliger i sentralt i Hønefoss. Den sentrale plasseringen 
medfører begrensninger i form av tomtestørrelse og eksisterende verneverdig bebyggelse. Med 
tomtens forutsetninger har det vært vanskelig å oppfylle de konkrete kravene for antall m2 
lekeplasser i planområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt som viser lekearealer og ballplasser i nærområdet. Planområde markert med rød strek. (Kartet: Finn.no) 

 
Planforslaget legger opp til to sandlekeplasser. Det er ikke lagt inn nærlekeplass eller 
strøkslekeplass i tråd med kravene i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Bestemmelse 
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§ 1.1.3 Lekeareal (jfr. Pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav d) åpner for at det «Ved fortetting og ved 
innpassing av nye boliger i sentrumsområder kan det dispenseres fra dette kravet.»  
 
På kartet på forestående side vises større lekearealer og ballplasser i nærområdet. Det er finnes 
to ballplasser innen 500m gangavstand. I tillegg ligger St. Hanshaugen og Nordre park med 
umiddelbar nærhet til planområdet. Langs vassdraget er det også fint tilrettelagt med turstier 
og flere grøntområder. Samlet sett gir disse et bredt og godt rekreasjonstilbud for de nye 
boligene.  
 
Prosjektet omfatter ikke et spesielt høyt antall boliger og det anses som urimelig om prosjektet 
skulle innpasse nærlekeplass og strøkslekeplass innen planområdet. I prosjektet ivaretas de 
nødvendige private utearealene i form av balkonger og terrasser, samt fellesareal ute med blant 
annet sandlekeplasser. Således sikres uteområder i omfang og kvalitet tilpasset prosjektets 
størrelse og antall boliger.  
 
Ringerike kommunen gjennomførte en omfattende spørreundersøkelse vedrørende bruk av 
bynære friluftsområder i 2013. Av de spurte var det kun 3,4 % som svarte at de brukte St. 
Hanshaugen. Tilbudet i nærområdet anses å dekke behovet for nærlekeplass og strøkslekeplass 
og regnes som svært godt og vil samtidig ha god kapasitet til å få flere brukere.  
 
Planområdet har i dag lite eksisterende vegetasjon. I forbindelse med opparbeidelse av 
utearealene vil disse beplantes. Planforslaget legger ikke opp til offentlige friområder innenfor 
planområdet. Det vil derimot være mulig å benytte seg av lekeplassene på friarealene da 
området ikke stenges av med port. Uteområdene vil samtidig ha god tilgjengelighet fra 
boligene og vil ligge nært opp mot utgangene fra boligbyggene.  
 
Lekeplassene opparbeides med sandkasser og sittebenker. Dette vil til en viss grad også kunne 
brukes om vinteren. Det vil også være muligheter for lek på det øvrige uteareal hele året. St. 
Hanshaugen oppgis i undersøkelsen av bynære friluftsområder å være godt egnet for bruk hele 
året. 
 
I forbindelse med rammesøknad skal det utarbeides utomhusplan. Denne skal utformes i tråd 
med bestemmelsenes §7.1. 
 
6.14 Kulturminner 
Planforslaget er blitt betydelig omarbeidet for å ivareta kulturminner og kulturmiljø. Dette 
innebærer reduserte byggehøyder for nybyggene og hensynssone bevaring med tilhørende 
bestemmelser rundt tillatt fremtidig bruk for det gamle handelsskolebygget mot 
Hammerbrogate. I bestemmelsene til hensynssone er det blant annet sikret at fasaden mot 
Hammerbrogate bevares. 
 
6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Planforslaget innebærer påkobling til offentlig nett på lik linje med eksisterende bebyggelse. 
(Jmfr. Kart i kapittel 5) 
 
6.16 Plan for avfallshenting 
Det foreslås nedgravd løsning plassert ved nedkjøringen til p-kjeller (jfr. illustrasjonsplan). 
Tiltakshaver har vært i dialog med HRA i forbindelse med utforming av planforslag. 
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6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse 
med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget.  
Radon: sikres ved at bebyggelsen oppføres i tråd med teknisk forskrift (TEK10). 
Kulturminner:  Redusert byggehøyde nybygg og hensynssone bevaring. 
Støy: T-1442/12 skal legges til grunn. Det legges til rette for skjermvegger og innglassing av 
balkonger.  
Forurensing: Ingen krav til avbøtende tiltak, men anbefaler aktsomhet ved plassering av 
luftinntak til ventilasjonsanlegg. 
Ulykke i av-/påkjørsel: For å minimere risiko ved av- og påkjørsel foreslås det at ny avkjørsel 
trekkes så langt sør som mulig og bort fra Hellebakken (i Lagesensgate). 
Ulykke med gående/syklende: For å redusere risiko foreslås det i planforslaget å videreføre 
fortau på vestsiden av Hellebakken. Dette bedrer forholdene for myke trafikanter. 
Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning: Det ansees å være liten sannsynlighet for 
at det oppstår brann i planområdet. Eventuelle nødvendige tiltak for å forhindre eventuell 
spredning sikres i byggesak. 
 
6.18 Rekkefølgebestemmelser 
Før igangsettelsetillatelse gis skal det foreligge dokumentasjon om grunnforholdene og det skal 
dokumenteres at fundamentering er basert på viten om underliggende grunnforhold. 
 
Den gamle handelsskole/meieribygget skilles ut på eget bruksnummer og gis tinglyst rett til 
bruk av felles uteareal i B1 og parkeringskjeller. 
 
Før brukstillatelse for boligene i ny bebyggelse gis, skal felt o_F1 og lekeplasser være 
opparbeidet, og sti til St.Hanshaugen utbedret i form av rydding, påstrøing av grus o.l. etter 
forutgående samråd med kommunen. 
 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske 
planer mellom utbygger og kommunen foreligge, før det gis igangsettingstillatelse for disse 
anleggene. 
 
Før igangsettelsestillatelse kan gis, skal det være inngått utbyggingsavtale med Ringeriks-kraft om 
nødvendige installasjoner for ny bebyggelse.  
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7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
7.1 Overordnede planer 
Helt overordnet ansees prosjektet å være i tråd med føringer om fortetting sentralt i urbane 
områder, jfr. eksempelvis Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging.  

Utbygging av et større antall leiligheter i planområdet er også i tråd med kommuneplanens 
formål på de aktuelle tomtene; sentrums- og boligformål.  
 
7.2 Landskap 
Foreslått bebyggelse stiger gradvis i landskapet rundt St. Hanshaugen. Det sørlige bygget er en 
etasje lavere enn det nordlige. Dette gjør at bebyggelsen fremstår terrassert og i tråd med 
topografiens hovedtrekk. Det høyeste bygget vil kunne ha gesims på kote + 97,1 på inntrukket 
toppetasje. Til sammenligning ligger høyeste punkt på St. Hanshaugen (ikke medregnet 
vegetasjon) på kote +107, og bakenforliggende mønehøyde i Blyberggata 2 på kote +99. 
Foreslått bebyggelse korresponderer med kotehøyder på omkringliggende bebyggelse og er 
betydelig lavere enn St. Hanshaugen. Bebyggelsen vil i liten grad påvirke silhuetten av 
landskapet. 

 

Foreslått bebyggelse vist fra sørvest. 
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7.3 Stedets karakter 
Gateløpet og husrekken i Hammerbrogate har kvaliteter som kulturmiljø og bidrar i stor grad 
til å definere karakteren rundt Nordre Torv. For å redusere konsekvensene for kulturmiljøet og 
karakteren i gateløpene rundt Nordre Torv, foreslås det hensynssone bevaring over de delene 
av Hammerbrogate 9 som vender ut mot Hammerbrogate. Dette innebærer at bygget ikke kan 
rives, og at fasade og vinduer mot gaten skal beholde et autentisk utrykk.  
 
7.4 Byform og estetikk 
Planområdet bygges ut med moderne arkitektur av god kvalitet. Bebyggelsen struktureres som 
to frittstående bygninger som er delvis senket ned i terrenget for å redusere høyder og 
volumvirkning. Bygningsrekken langs Hammerbrogate opprettholdes og fra fortauet langs 
denne gaten vil bebyggelsen i liten grad være synlig. Ny bebyggelse er plassert med 
gavlveggene mot Lagesens gate. Krav til materialbruk sikrer fasader som harmonerer med den 
omkringliggende bebyggelsen. Det illustrerte prosjektet viser filset tegl med innslag av treverk i 
fasade på balkong og trespilehimlinger osv. 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 
Rapport om kulturminner konkluderer med at eksisterende bebyggelse i Lagesensgate 3 har 
liten kulturhistorisk verdi. Eldre bebyggelse i Hammerbrogate 9 har også liten verdi som 
enkeltminne, men har betydelig verdi som bestanddel i kulturmiljøet i området. Den foreslåtte 
hensynssonen reduserer konsekvensene av planforslaget til et akseptabelt nivå som ivaretar de 
viktige kulturminnefaglige aspektene i området (jfr. kulturminnerapport).  

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Området og tiltaket er i tråd med krav i naturmangfoldloven (nml) § 7 vurdert ut fra prinsipper 
blant annet om kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet og økosystemtilnærming (nml §§ 8-10). 
Ved all utøvelse av offentlig myndighet er det krav om vurdering av konsekvenser i samsvar 
med et sett miljørettslige prinsipper, for ivaretakelse av naturmiljø etter Naturmangfoldsloven § 
7, jf. §§ 8-12. Detaljreguleringen vil berøre noe naturareal og kommer inn under dette kravet. 

Naturmangfoldloven § 8 gjelder kunnskapsgrunnlaget. Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.  

Som del av arbeidet er det innhentet kunnskap om naturmiljø fra tilgjengelige kilder som 
naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning, dirnat.no) og artskart (artsdatabanken.no). 
Naturmangfoldsloven § 8 gir krav om at kunnskapsgrunnlag skal stå i et rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget regnes som 
tilstrekkelig sett i forhold til sakens karakter. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget ifølge § 8 i naturmangfoldloven vurderes som oppfylt.  

§ 9 (føre-var-prinsippet) er lite relevant fordi kravet til kunnskapsgrunnlaget i § 8 er oppfylt.  

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning). Av eksisterende inngrep i området finnes 
boligbebyggelse med forholdsvis lav tetthet og eksisterende vegnett. Utover dette er det ikke 
kjent at det planlegges flere tiltak i dette området som kan belaste økosystemet.  

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). Kostnadene som skal gjøre 
at tiltaket gir minst mulig skade på natur er en del av prosjektet og skal dekkes av tiltakshaver. 
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§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). Det er ønskelig å bruke skånsomme 
metoder og teknikker når dette berører miljøet.  

Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller -objekter, eller område for vilt/biologisk 
mangfold nært eller innenfor planområdet. Tiltaket vurderes til å ha tilnærmet ingen forringelse 
eller skadevirkning på naturområder. 

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Planområdet vil ikke ha virkninger for rekreasjonsinteresser innen planområdet.  
 
Planforslaget vil medføre noe økt bruk av rekreasjonsområdene i nærområdet. Som tidligere 
beskrevet blir blant annet St. Hanshaugen i liten grad brukt og en positiv effekt av 
planforslaget kan være at flere mennesker vil bidra til å aktivisere noen av parkene i nærheten.  
 
 
7.8 Uteområder  
I dagens er det omkring 450 m2 uteområder på de aktuelle tomtene, bestående av beplantning 
og et større parkeringsareal. I planforslaget settes det av 750m2 til felles uteoppholdsareal. 
Utover dette er det også avsatt noe areal til kjøreadkomst til parkeringskjeller.  
 
Uteområdene er i planforslaget foreslått som felles uteareal. Dette innebærer flere sittebenker, 
to sandlekeplasser og beplantet areal.  
 
7.9 Trafikkforhold 
En realisering av planforslaget vil medføre en økning fra ca 4700 til 4850 ÅDT. Denne 
økningen vurderes å være uvesentlig. I makstime vil dette bety en økning på ca. 15 kjøretøy i 
timen (jfr. trafikknotat datert 24.02.2016). Planforslaget vil ikke få konsekvenser for 
kollektivtilbudet.  
 
Det foreslås en videreføring av fortau på vestsiden av Lagesens gate og en utvidelse av fortauet 
i vvingen ved Lagesens gate/Hammerbrogate som vil bedre forholdene på myke trafikanter og 
bedre frisikten i svingen. Utover dette foreslås det ikke endringer i vegforholdene.  
 
7.10 Barns interesser 
Planområdet har tidligere ikke hatt noe innhold eller tilbud rettet mot barn. Planforslaget 
medfører oppføring av lekeplass/sandkasse og utearealer. Dette vil øke tilbudet av sted for lek 
lokalt. Disse vil skjermes fra støy slik at de tilfredsstiller støykravene. 
 
7.11 Sosial infrastruktur 
Utbyggingen ansees ikke å være så omfattende at den vil få betydelige konsekvenser for sosial 
infrastruktur.  
 
7.12 Universell tilgjengelighet 
Universell tilgjengelighet er sikret ved at ny bebyggelse prosjekteres og oppføres i tråd med 
teknisk forskrift (TEK10). 
 
7.13 Energibehov – energiforbruk 
Ny bebyggelse vil være oppført i tråd med teknisk forskrift (TEK10) og vil med være oppført 
tidsmessig isolering og teknisk anlegg for energiforsyning med forholdsvis lavt energiforbruk.  
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7.14 ROS 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse 
med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget.  
 
- Redusert byggehøyde nybygg og hensynssone bevaring. 
- Legge til rette for skjermvegger og innglassing av balkonger for å imøtekomme 

støykrav 
- Av- og påkjørsel trukket lenger sør i Lagesensgate og vekk fra Hellebakken. 
- Frisiktsone 
- Videreføring av fortau på vestsiden av Hellebakken.  
- Utvidelse av fortau og tilrettelegging for krysningspunkt i svingen 

Hammerbrogate/Lagesensgate. 
 
Som følge av ROS-analysen og forholdet til kulturminner innen planområdet er prosjektet 
bearbeidet for å ivareta dette. I tillegg er det lagt inn hensynssone bevaring i plankart med 
tilhørende bestemmelser for fremtidig bruk. 
 
7.15 Jordressurser/landbruk 
Planforslaget medfører ingen endringer for jordressurser eller landbruk. 
 
7.16 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende bebyggelse er tilkoblet det kommunale vann- og avløpsnettet. Ny bebyggelse vil 
opparbeides med nødvendig vann- og avløpssystem som tilkobles det kommunale nettet. 
 
Det vil bli nødvendig med ny 400V trafo i prosjektet. Utbyggingsavtale med RIK -Nett vil 
inngås. Plassering av denne avklares i forbindelse med rammesøknad. 
 
7.17 Overvann 
Planforslag innebærer mindre vesentlige endringer i forhold til behov for håndtering av 
overvann. Utbygging i tråd med planforslaget vil medføre omfordeling av harde flater og det vil 
kun være mindre endringer av omfang av harde flatene sett i forhold til eksisterende situasjon. 
Generelt har nærområdet et grønt preg og inneholder store grønne og permeable flater som 
anses å ha god kapasitet for å fordrøye vann. Dermed er det i mindre grad behov for spesielle 
tiltak for håndtering av overvann i planforslaget. Planforslaget vil ikke stenge for eksisterende 
flomveier.  
 
7.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planforslaget vil medføre få eller ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
7.19 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planforslaget innebærer ingen tiltak som kan medføre konkurranse med næringsinteresser. 
Planforslaget vil derimot medføre økt kundegrunnlag som følge av tilrettelegging for flere 
boliger i Hønefoss sentrum.  
 
7.20 Avveining av virkninger 
Som del av planarbeidet har det vært viktige å avveie forhold til kulturminnene innen 
planområdet opp mot størrelse på ny bebyggelse. På bakgrunn av kulturminnefaglig rapport, 
innspill og offentlige myndigheter er høydene på prosjektet redusert og det er lagt inn 
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henssynsone bevaring over deler av eksisterende bebyggelse. Virkningene anses å være godt 
overveid og innenfor et akseptabelt nivå. 
 
7.21 Interessemotsetninger 
Underveis i planprosessen har forslagsstiller i stor grad imøtekommet innspill fra naboer og 
offentlige myndigheter vedrørende høyder og bevaring av kulturminner og kulturmiljø i 
nærområdet. Fasadene mot Hammerbrogate sikres bevart ved bruk av hensynssone og 
bestemmelser. Forslagsstiller mener prosjekt nå er et godt kompromiss mellom naboens 
ønsker, vernehensyn, overordnede retningslinjer og økonomisk gjennomførbarhet. 
 
8. Innkomne innspill 
8.1 Merknader  
Oppstart av planarbeid ble kunngjort 25.05.2015 i Ringerikes blad og på kommunens nettsider 
den 23.05.2015, samt i brev til naboer og andre høringsinstanser datert 25.06.2015. Frist for 
innspill ble satt til 6.7.2015. 
 
Det har til sammen kommet inn 16 merknader. Fem av innspillene var fra offentlige instanser 
og ingen av disse varslet eller fremmet innsigelse. Innspillene oppsummeres med de mest 
sentrale punktene og er kommentert i eget vedlegg. Innspillene i sin helhet legges ved i saken.  
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9. Avsluttende kommentar  
 
Nordre park boligsameie vil være et godt tilskudd til Hønefoss sentrum. Planen fremmer et 
betydelig antall moderne sentrumsnære leiligheter med høy standard som tilfredsstiller 
behovene til unge, barnefamilier og eldre.  
 
Det legges opp til en variert sammensetning av leiligheter, fra to-roms til fire-roms, samtlige 
med sør og vestvendte balkonger og terrasser. 
 
Boligene ligger i umiddelbar nærhet til både flotte rekreasjonsmuligheter og grønne områder på 
St.Hanshaugen, i Nordre park og langs elva. I tillegg finnes det et variert og spennende tilbud 
for handel og kultur innen gangavstand.  
 
Nordre park boligsameie byr på en mulighet til å videreutvikle Hønefoss i tråd med prinsipper 
for miljøvennlig byutvikling. Det vil bidra til å skape mer liv på Nordsia og legger til rette for 
en revitalisering av en tomt som lenge har vært uten aktivitet.  
 
 
 
 
8.4.2016, Lysaker 
 
 
Hammerbrogaten 9A og B AS /LINK Arkitektur AS 
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I tillegg er det ca 6 små leiligheter i eks. bygg.
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( Fellesarealer kommer i tillegg )

Parkering og sportsbod i kjeller:

Bil:  ca 46 stk  ( 1/leilighet )
        hvorav 2-3 HC plasser

Sykkel : ca 92 stk fordelt i 2 høyder ( 2/leilighet )
   60 stk på plan 1U etg og 30 stk på bakkeplan under tak i bygg B. 

Bod:    44 x 6,5m2 =ca 286m2(inkl. kommunikasjonsareal)
 (2 leiligheter på bakkeplan bygg A har sportsbod inne i leiligheten)
  som tegnet ca 284m2 inkl kommunikasjonsareal
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2. etg 1. etg Parkering

Overbygd, åpent areal (OPA) mer enn 1,0m
innenfor kant av takoverdekning legges til
tillatt bruksareal og er ikke medregnet her.

Toppetasjene har terrasser som ikke er innglasset.
De har tak over lagring av utemøbler og rekkverk i glass.
Innglasset hovedbalkong -  min 7,5m2
Eksakt størrelse og plassering vurderes
senere i prosessen ved dagslysberegninger og prosjektering.

1:600
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Felles ute oppholdsareal for nybygg og eksisterende bygg ( illustrasjon 2)
Antall leiligheter nybygg:   40 stk
Antall leiligheter eks.bygg:  6 stk

Felles ute oppholdsareal = 58+404+288 = 750m2 /46 leiligheter
 = ca 16,3 m2 /enhet av felles utareal

Privat uteområde, innglassede terrasse/balkong, kommer i tillegg.
Minste balkong ca 7,5m2
Støyskjermer langs vei ihht trafikkrapport, skjermer uteområdene fra uønsket støy.

Tomten er nært tilliggende Nordre Park og St. Hanshaugen,
som har fine store tilgjengelige utearealer.

1 - Lek med sandkasser, beplantning og benker. 2 - Felles uteareal

1:500
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1 - bebyggelse sett fra syd 2 - bebyggelse sett fra nord-øst

3 - bebyggelse sett fra nord-vest 4 - bebyggelse sett fra øst 5 - bebyggelse sett fra syd
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23 juni - midtsommer

kl 09 kl 12

kl 20kl 18kl 15
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kl 09 kl 12

kl 17kl 15

21 mars/september - vår-/høst-jevndøgn
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23 juni - midtsommer

23 juni - midtsommer

kl 09 kl 12

kl 20kl 18kl 15
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kl 09 kl 12

kl 17kl 15

21 mars/september - vår-/høst-jevndøgn
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1. BAKGRUNN

Krav om ROS-analyse i plan - og bygningsloven (pbl)

I henhold til pbl § 4-3 skal det ved utarbeidelse av reguleringsplan gjøres en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Jf. pbl skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av planlagt utbygging.

Oppdraget

LINK arkitektur AS utarbeider forslag til reguleringsplan for Nordre Park boligsameie, på
Nordsiden i Hønefoss. Som en del av utredningene til planforslaget, har LINK også
utarbeidet ROS-analysen. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet
og arealbruk.
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Planområdet og planforslaget

Planområdet ligger sentralt plassert på Nordsia i Hønefoss. I planområdet ligger det fire
bygninger; den gamle handelsskole/meieri-bygningen (1880), den nyere
handelsskolebygningen (1977), og et eldre trehus (1899) med tilhørende uthus/garasje
(1956). Skolebyggene er per i dag ikke i bruk.

Ortofoto med det aktuelle planområdet markert

Planområdet grenser mot Hammerbrogate, Lagesensgate og Blyberggata. Terrenget stiger
gradvis mot Blyberghaugen og St Hanshaugen.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av to nye leilighetsbygg
med felles parkeringskjeller, samt ombygging av den gamle skolebygningen mot
Hammerbrogate. Planforslaget legger til rette for om lag 45-50 leiligheter.
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Illustrasjon av den foreslåtte leilighetsbebyggelsen.

For nærmere beskrivelse av planområdet og planforslaget vises det til planbeskrivelsen.

Avgrensning
Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter planområdet slik det fremgår av forslag til
detaljregulering. ROS-analysen omfatter også områdeeksterne hendelser eller farer som kan
få direkte eller indirekte konsekvenser for planområdet.

2. METODE

Grunnlag

ROS-analysen er gjennomført med utgangspunkt i veiledninger fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gitt på
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/ROS-analyser/.
Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den
tilfredsstiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser, temakart/utredninger,
kommuneplan osv.) og grunnlagsinformasjon fra oppdragsgiver, samt gjennomførte
utredninger/redegjørelser. ROS-analysen er videre basert på foreliggende forslag til
reguleringsplan for Nordre Park boligsameie og tilhørende illustrasjoner.

For kvantifisering av risiko er det tatt utgangspunkt i risikomatrisen gitt i
reguleringsplanveilederen T-1490 Reguleringsplan, Vedlegg 1 ROS-analyse.

ROS-analysen gjennomføres som følger:

1) Identifisering av aktuelle, uønskede hendelser, ved gjennomgang av egen sjekkliste
(vedlegg 1)

2) Risikovurdering av de aktuelle hendelsene, basert på sannsynlighet og konsekvens. For
hendelser med lavere risiko, gis kommentar og evt. forslag til tiltak i kommentarfelt i
sjekklisten



7 (23)

3) Analyse av uønskede hendelser/situasjoner, som i sjekklisten med vurdering/ beskrivelse
av årsaker, sannsynlighet, konsekvenser og forslag til tiltak og/eller oppfølging for å
unngå hendelsen, redusere risikoen, eller hvordan eventuelt restrisiko kan håndteres.

4) Konklusjon

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere kartlegginger,
undersøkelser eller avbøtende tiltak før forslaget til detaljregulering kan vedtas eller før tiltak
kan gjennomføres. Analysen kan også gi grunnlag for utforming av reguleringsbestemmelser
og hensynssoner, og kan evt. anbefale alternative løsninger/ avbøtende tiltak.

Identifikasjon og beskrivelse av uønskede hendelser

Som verktøy for identifisering av aktuelle risiko- og sårbarhetsmomenter, er det benyttet
gjennomgang av sjekkliste. Sjekklisten, som følger vedlagt, er basert på eksempellister fra
DSB til bruk i ROS-analyser og sammenfatter en rekke tenkelige hendelser.

Alle punktene i sjekklisten er vurdert, med tanke på om de kan få konsekvenser for planen
og/eller konsekvenser av planen, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.
Vurderingen av de enkelte punktene, er basert på foreliggende kunnskap om området,
trafikknotat, geoteknisk notat, kulturminnerapport, gjennomgang av aktuelle
databaser/kartløsninger, samt forslag til detaljregulering utarbeidet av LINK arkitektur AS.

For punkter (hendelser/situasjoner) i sjekklisten som er funnet relevante/aktuelle, er det gitt
en risikovurdering (der risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens), i samsvar med
avsnittene under om Vurdering av sannsynlighet og konsekvens og Risikovurdering.

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens i sjekkliste og ROS-analysen

I sjekklisten, som er utgangspunktet for videre vurdering i ROS-analysen, er hendelser
vurdert etter sannsynlighet og konsekvens. Risikoen fremkommer som produktet av
sannsynlighet og konsekvens.

Kriterier for vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i:

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om
tilsvarende i andre områder

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere
varighet

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre
varighet:

Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre
perioder, flere måneder

5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig
tilstede i området
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Kriterier for vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i:

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte
tilfeller av misnøye.

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/
belastende forhold for enkeltpersoner.

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/
belastende forhold for en gruppe personer.

4. Alvorlig/ farlig: (Behandlingskrevende) person- eller
miljøskader og kritiske situasjoner

5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig
men; mange skadd; langvarige miljøskader.

Risikovurdering

Kategorisering av risiko fremkommer som produktet av sannsynlighet og konsekvens, slik
dette er gitt etter tabell 1.

Tabell 1 Matrise for risikovurdering.

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig

2.
Mindre
alvorlig/ en
viss fare

3.
Betydelig/
kritisk

4.
Alvorlig/
farlig

5.
Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært
sannsynlig

5 10 15
20

25

4. Meget
sannsynlig

4 8 12
16

20

3. Sannsynlig 3 6 9 12 15

2. Mindre
sannsynlig

2 4 6
8

10

1. Lite sannsynlig 1 2 3 4 5

•

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt

• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes

• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan
vurderes
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Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene

Usikkerhet i ROS-analyser

Denne ROS-analysen er som tidligere nevnt gjennomført på bakgrunn av foreliggende
kunnskap om området, og notater om trafikk og de geotekniske forholdene i planområdet.
Dersom forutsetningene endres i etterkant eller variabler som tidligere ikke var kjent, gjøres
kjent, vil dette kunne påvirke den gjennomførte ROS-analysen og den bør revideres.

ROS-analysen er gjennomført på reguleringsplannivå og vil følgelig ikke fange opp alle
variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt. Bakgrunnen for dette er at alle
detaljer ikke er kjent eller fastsatt i denne fasen av prosjektet.

Generelt vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. Kvantifisering av sannsynlighet
og konsekvens vil også medføre usikkerhet da det mangler informasjon og metoder for å
påvise hendelser som gir eksakte beregninger av sannsynlighet.
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3. IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSER

Ved gjennomgang av sjekkliste er aktuelle farer og uønskede hendelser identifisert. For
aktuelle hendelser/farer, der risikovurderingen konkluderer med lav risiko (grønn), er det i de
fleste gitt en kommentar i sjekklistens kommentarfelt.

Identifiserte, uønskede hendelser er følgende:

Tabell 2, oversikt over hendelser i plassert i riskomatrise.

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig

2.
Mindre
alvorlig/ en
viss fare

3.
Betydelig/
kritisk

4.
Alvorlig/
farlig

5.
Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært
sannsynlig

4. Meget
sannsynlig

3. Sannsynlig 11

2. Mindre
sannsynlig

36 18

1. Lite sannsynlig 37 2, 3 48, 49 54

Nr. Hendelse/Situasjon Sannsynlighet Konsekvens Risiko

2 Kvikkleire, ustabile
grunnforhold, marine
avsetninger (fare for utglidning)

Lite sannsynlig (1) Betydelig / kritisk (2) 2

3 Løsmasseskred (stein, jord,
leire, herunder skred knyttet til
flom), sekundærvirkning av
skred (oppdemming, flodbølge)

Lite sannsynlig (1) Betydelig / kritisk (2) 2

11 Radongass Sannsynlig (3) Ubetydelig/Ufarlig (1) 3

18 Nyere tids kulturminner/-miljø Mindre sannsynlig
(2)

Mindre alvorlig/en viss
fare (2)

4
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37 Støy Mindre sannsynlig
(2)

Ubetydelig/Ufarlig (1) 2

38 Luftforurensing Lite sannsynlig (1) Ubetydelig/Ufarlig (1) 1

48 Ulykke i av-/påkjørsel Lite sannsynlig (1) Betydelig / kritisk (3) 3

49 Ulykke med gående/ syklende Lite sannsynlig (1) Betydelig / kritisk (3) 3

54 Bebyggelse med spesielt stor
fare for brannspredning

Lite sannsynlig (1) Alvorlig / Farlig (4) 4

4. VURDERING AV UØNSKEDE HENDELSER/SITUASJONER

Nedenfor følger en vurdering av de enkelte uønskede hendelsene med eventuelle forslag til
tiltak og evt. oppfølging.

2: Kvikkleire, ustabile grunnforhold, marine avsetninger (fare for utglidning)

I forbindelse med bygging av ny handelsskolefløy i 1977 ble det gjort grunnundersøkelser. I
følge notat vedr. geoteknikk og skredfare viste disse at grunnen består av fast lagret leire
over moreneavsetninger. Det er ikke registrert setninger er sprekkdannelser i eksisterende
bebyggelse. Grunnforholdene vurderes som bæredyktige og stabile. (J.fr Notat vedr.
geoteknikk og skredfare datert 28.09.2015).

3: Løsmasseskred (stein, jord, leire, herunder skred knyttet til flom),
sekundærvirkning av skred (oppdemming, flodbølge)

Jfr. punkt over og notat vedr. geoteknikk og skredfare datert 28.09.2015. Planområdet ligger
ikke i flomsone.

Kartet viser 10, 100, 200 og 500-årsflom (fra kommunens kartsider).



12 (23)

11: Radongass
Planområdet ligger tett inntil områder med særlig høy aktsomhetsgrad med tanke på radon.
Status i planområdet er ifølge NGU sin kartportal usikker. Risikoen regnes likevel for liten da
tiltak for å redusere risiko sikres med krav til tiltak i byggesak.

Utsnitt fra NGU sin kartportal med oversikt over radon aktsomhetsgrad. Planområdet er inntegnet med rød strek.

18: Nyere tids kulturminner
Det er to eldre SEFRAK-registrerte bygg i planområdet, ingen av byggene har formelt vern
med hjemmel i Pbl eller Kulturminneloven. For å redusere konsekvensene for kulturminner
og kulturmiljø, foreslås det hensynssone bevaring over den gamle handelsskolefløyen med
krav om bevaring av fasade mot Hammerbrogate. Det åpnes for ombygging til leiligheter i det
gamle bygget. Videre er høyden på nybyggene blitt redusert med en etasje siden varsling av
oppstart for at prosjektet skal bli mindre dominerende i nærmiljøet. Eksisterende bebyggelse
nord på tomten ansees mindre verdifull, og foreslås revet (Jfr. Kulturminnerapport datert
26.09.2014)
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Den eldre Meieri/Handelskolefløyen vender mot gateløpet i Hammerbrogate, og bidrar til å skape et helhetlig
kulturmiljø i gata. Foreslått hensynssone bevaring bidrar til å redusere risikoen for kulturmiljøet på Nordsia.

I følge kulturminnerapporten er trevillaen nord i planområdet ikke en naturlig del av den organisk fremvokste
bystrukturen på Blyberghauge. Tilhørende garasje er fra 1950-tallet og feilaktig registrert i SEFRAK.
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37:Støy

Veitrafikken i Lagesensgate og Hammerbrogate generer en del støy. For å sikre
tilfredsstillende forhold legges T-1442/12 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging til grunn i bestemmelsene. Det legges dessuten til rette for skjermvegger og
innglassing av balkonger i planforslaget. (Jfr. Illustrasjonsplan og rapport om Støy og
luftforurensning datert 23.02.2016)

38: Luftforurensing

Ny trafikk vil ikke generere nevneverdig ny luftforurensing. Bebyggelsen i planområdet
befinner seg utenfor gul sone. Det er ingen grunn til å fraråde planforslaget, men det
anbefales at luftinntak til ventilasjon plasseres høyt og lengst mulig unna gatene og utstyres
med støvfilter. (jfr rapport om støy og luftforurensning datert 23.02.2016)

48: Ulykke i av- og påkjørsel

I NVDB er det ikke registrert ulykker i tilknytning til planområdets eksisterende av- og
påkjørsler. To ulykker er registrert de siste 20 årene lenger nord i Lagesensgate. Begge
ulykker med lettere personskader.

Utsnitt av kart NVDB.

Trafikknotatet (datert 24.02.2016) konstaterer at en realisering i henhold til planforslaget kun
vil genere minimalt med trafikkøkning i gatene rundt planområdet. For å minimere risiko ved
av- og påkjørsel foreslås det at ny avkjørsel trekkes så langt sør som mulig og bort fra
Hellebakken (i Lagesensgate), samt at det reguleres inn frisiktsone ved adkomst til p-kjeller.
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49: Ulykke med gående/ syklende

I følge NVDB var det involvert en syklist i 1 av de 2 registrert ulykkene i nærheten av
planområdet. Vedkommende fikk kun lettere skader. For å redusere risiko foreslås det i
planforslaget å videreføre fortau på vestsiden av Hellebakken. Dette bedrer forholdene for
myke trafikanter. Den minimale trafikkøkningen som forespeiles i trafikknotatet gir ikke grunn
til å forvente nevneverdig ulykkesfrekvens.

54: Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning
Deler av planområdet inngår i sone for Tette trehusmiljøer og Brannsmitteområde. Ny
bebyggelse representerer i seg selv ikke spesielt stor brannfare.

Kartet viser tette trehusmiljø og brannsmitteområder. (www.miljostatus.no)

Det ansees å være liten sannsynlighet for at det oppstår brann i planområdet. Eventuelle
nødvendige tiltak for å forhindre eventuell spredning sikres i byggesak.
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5. KONKLUSJON

Gjennomgangen av risikofaktorene viser 8 uønskede hendelser med lav risiko og 1 hendelse
med middels risiko. Planen regnes dermed som lite risikopreget. De 9 temaene som påkaller
oppmerksomhet er:

2 Kvikkleire, ustabile grunnforhold, marine avsetninger (fare for utglidning)

3 Løsmasseskred (stein, jord, leire, herunder skred knyttet til flom),
sekundærvirkning av skred (oppdemming, flodbølge)

11 Radongass

18 Nyere tids kulturminner/-miljø

37 Støy

38 Luftforurensing

48 Ulykke i av-/påkjørsel

49 Ulykke med gående/ syklende

54 Bebyggelse med spesielt stor fare for brannspredning

Følgende tiltak er foreslått for å redusere risikobildet:

- Redusert byggehøyde nybygg og hensynssone bevaring.
- Legge til rette for skjermvegger og innglassing av balkonger for å imøtekomme

støykrav
- Av- og påkjørsel trukket lenger sør i Lagesensgate og vekk fra Hellebakken.
- Frisiktsone
- Videreføring av fortau på vestsiden av Hellebakken.
- Utvidelse av fortau og tilrettelegging for krysningspunkt i svingen

Hammerbrogate/Lagesensgate.

Forholdene og tiltakene for å redusere risikoen knyttet til dem, er nærmere beskrevet i
kapittel 4.



17 (23)

Kilder

• Ngu.no, inkl kartbaser

• NVE Atlas (http://skredatlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas)
• Kartinnsynsløsningen på www.miljostatus.no
• Nasjonal Vegdatabank (NVDB)
• Ringerike kommunes kartløsning
• Rapporter og planforslaget
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VEDLEGG 1. SJEKKLISTE UØNSKETE HENDELSER,

KONSEKVENSER OG TILTAK

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle
punktene i sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.

Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/ evt tiltak / kilde

Natur- ogmiljøforhold
Ras/skred/ flom/ havnivåheving
1 Steinsprang Nei - - -

2 Kvikkleire,ustabile
grunnforhold,
marineavsetninger
(farefor utglidning)

Ja Lite
sannsynlig

Betydelig/
kritisk

3 I forbindelsemedbyggingavny
handelsskolefløyi 1977ble det
gjort grunnundersøkelser.Disse
visteat grunnenbeståravfast
lagret leire over
moreneavsetninger.Deter ikke
registrertsetningerer
sprekkdannelseri eksisterende
bebyggelse.Grunnforholdene
vurderessombæredyktigeog
stabile.(J.frNotat vedr.
geoteknikkogskredfaredatert
28.09.2015)

3 Løsmasseskred
(stein, jord, leire,
herunderskred
knyttet til flom),
sekundærvirkning
avskred
(oppdemming,
flodbølge)

Ja Lite
sannsynlig

Betydelig/
kritisk

3 Jfr.punkt overognotat vedr.
geoteknikkogskredfaredatert
28.09.2015.Planområdetligger
ikkei flomssone.

4 Snøskred,isras,
sørpeskred,
sekundærvirkning
avskred
(oppdemming)

Nei - - -

5 Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo/ isgang

Nei - - Planområdetliggeri nærheten
avHønefossen,mener ifølge
kartdatafra NVEutenfor alle
flomsoner.

6 Overvannsflom
(innenområdet/
nedenforliggende
områder),erosjon,
vanninntrengning

Nei - - 0

7 Havnivåstigning Nei - - 0
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Vær,klima

8 Spesieltvindutsatte
områder
(Ekstremvær,storm
og orkan)

Nei - - -

9 Spesielt
nedbørutsatte
områder,ekstrem
nedbør

Nei - - 0

10 Storesnømengder Nei - - -

Andrenaturgitte forhold
11 Radongass Ja Sannsynlig Ubetydelig/

ufarlig
3 Planområdetliggertett inntil

områdermedsærlighøy
aktsomhetsgradmedtankepå
radon.Statusi planområdeter
ifølgeNGUsinkartportal
usikker.Risikoenregneslikevel
for liten datiltak for å redusere
risikosikresmed kravtil tiltak i
byggesak.

12 Naturlige
terrengformasjoner
somutgjørspesiell
fare

Nei - - -

13 Spesiellfare for
skogbrann/
gressbrann
(større/farlig)

Nei - - -

Naturmiljø / kulturmiljø / friluftsliv
14 Sårbarflora/ fauna

/fisk, viltkorridorer
Nei - - - Deter ikkeregistrertprioriterte

arter i planområdet.

15 Fremmedearter Nei - - - Deter ingensvartlistedearter i
planområdet.

16 Verneområderog
vassdragsområder

Nei - - -

17 Automatiskfredete
kulturminner

Nei - - - Deter ikkeregistrertfornminner
i planområdet.Detviseslikevel
til Kulturminnelovensparagraf
§3,dersomforminnermot
formodningskulleoppdagesi
forbindelse medaktivitet i
planområdet.
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18 Nyeretids
kulturminner/-miljø

Ja Mindre
sannsynlig

Mindre
alvorlig/ en

vissfare

4 Deter to eldreSEFRAK-
registrertebyggi planområdet,
ingenavbyggenehar formelt
vernmedhjemmeli Pbleller
Kulturminneloven.Forå
reduserekonsekvensenefor
kulturminnerogkulturmiljø,
forelsåsdet hensynssone
bevaringoverdengamle
handelsskolefløyenmedkrav
om bevaringavfasademot
Hammerbrogate.Detåpnesfor
ombyggingtil leiligheteri det
gamlebygget.Videreer høyden
på nybyggeneblitt redusertmed
en etasjesidenvarslingav
oppstart for at prosjektetskalbli
mindredominerendei
nærmiljøet.Eksiterende
bebyggelsenord påtomten
anseesmindreverdifull,og
foreslåsrevet (Jfr.
Kulturminnerapport datert
26.09.2014)

19 Områdefor lek,
rekreasjon,
friluftsliv

Nei - - 0 Deter ingenområderfor lek,
rekreasjoneller friluftsliv i
planområdet.

20 Grunnvannstand Nei - - 0

Menneskeskapteforhold
Risikofyltvirksomhet/ industri mm. / annenvirksomhetsfare
22 Kjemikalie/

eksplosiv
(kjemikalieutslipp
på landogsjø)

Nei - - 0

23 Olje- oggassindustri
(olje-oggassutslipp
på landogsjø)

Nei - - 0

24 Radioaktivindustri
(nedfall/
forurensning)

Nei - - 0

25 Avfalls-behandling
(ulovligplassering/
deponering/
spredningfarlig
avfall)

Nei - - 0

Infrastruktur, herundersvikt i kritiske samfunnstjenester
26 Vei,bru,

knutepunkt
(Spesielle
konsekvenserfor /
spesiellfare ved
hendelserpå)

Nei - - -
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27 Energiforsyning
(Spesiell
fare/ulempeved
bortfall)

Nei - - -

28 Vannforsyning/
avløpssystem
(Spesiell
fare/ulempeved
bortfall)

Nei - - 0

29 Renovasjon(Spesiell
fare/ulempeved
bortfall)

Nei - - -

30 Teletjenester
(Spesiell
fare/ulempeved
bortfall)

Nei - - -

31 Forsvarsområde/
områdefor militær
virksomhet/
skytebane

Nei - - -

32 Tilfluktsrom Nei - - -

33 Beredskap/
utrykning,
annenforsynings-
og beredskapsfare

Nei - - -

Forurensning
34 Forurensningfra

landbruk
Nei - - -

35 Akutt forurensning Nei - - -

36 Støv,støyoglukt fra
industri

Nei - - -

37 Støyfra veitrafikk Ja Mindre
sannsynlig Ubetydelig

2 Prosjektetvil ikkegenerere
vesentligeendringeri
trafikkstøy.

Detstilleskravtil maksimalt
tillatt støyi planområdetogdet
leggestil rette for innglassingav
balkongerogstøyskjermingfor
å imøtekommedisse.

38 Luftforurensning Ja Lite
sannsynlig Ubetydelig

1 Enrealiseringavplanforslaget
vil ikkegenerenevneverdig
luftforurensing.

Nybebyggelseliggerikkei gul
sone,menluftinntak bør likevel
plassereshøytogvekkfra
gateløp, samthastøvfilter.

39 Støy- andrekilder Nei - - -

40 Forurensningi
sjø/vassdrag

Nei - - -
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41 Forurensetgrunn/
evt avrenningfra
fyllplass

Nei - - - Deter ikkeregistrert
forurensningeller mistankeom
forurensningi planområdet.
(grunn.miljodirektoratet.no)

42 Høyspentlinje/-
anlegg,
elektromagnetiske
felt

Nei - - -

Transport
43 Ulykkemedfarlig

gods
Nei - - 0

44 Bruddi
transportnettet (i
store infrastruktur
traséer)

Nei - - 0

45 Bruddi
transportnettet (i
store
blindsoneveier)

Nei - - -

46 Vær/førebegrenser
tilgjengelighettil
området

Nei - - -

Trafikksikkerhet
47 Størretrafikkulykke

(land,sjøog luft)
Nei - - - Områdetliggerikkei tilknytning

til størreveierellerandrestørre
infrastrukturtraseer.

48 Ulykkei av-/
påkjørsler

Ja Lite
sannsynlig

Betydelig/
kritisk

3 I NVDBer det ikkeregistrert
ulykkeri tilknytningtil
planområdetseksisterendeav-
og påkjørsler.Nyavkjørsel
trekkessålangtsørsomsom
mulig i Lagesensgatefor åbedre
trafikksikkerhetenmedtankepå
stignigsgradeni Hellebakken.

49 Ulykkemed
gående/syklende

Ja Lite
sannsynlig

Betydelig/
kritisk

3 I følgeNVDBer det registrert1
ulykkemedsyklistinvolvert i
nærhetenavplanområdet.
Vedkommendefikk kun lettere
skader.Planforslagetforeslår
videreførtfortau påvestsidenav
Hellebakkenfor åbedre
forholdenefor myketrafikanter.
Planforslagetforeslår ogsåat
fortauet nord for
Hammerbrogateutvidesi
svingenvedLagesensgatefor å
bedrefrisiktenogfor å leggetil
rette for en eventuellny
fotgjengerovergang.

Andreforhold / hendelser
50 Dambrudd Nei - - 0

51 Eksplosjoner Nei - - 0
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52 Terror/sabotasje
(Ertiltaket i segselv
terrormål?
Potensielle
terrormål i
nærområdet?)

Nei - - 0

53 Brannberedskap
(Spesieltfarlige
anlegg/
Utilstrekkelig
slokkevann/
Begrensetatkomst
for brannbil/
brannstige)

Nei - - 0

54 Bebyggelsemed
spesieltstor fare for
brannspredning

Ja Lite
sannsynlig

Alvorlig/
farlig

4 Deleravplanområdetinngåri
sonefor Tettetrehusmiljøerog
Brannsmitteområde.Ny
bebyggelserepresentereri seg
selvikkespesieltstor brannfare.

55 Sammenrasningav
bygninger/
konstruksjoner

Nei - - 0

56 Regulerte
vannmagasinermed
spesiellfare for
usikkeris,endringer
i vannstand

Nei - - 0

57 Gruver/ åpne
sjakter,steintipp,
steinbrudd

Nei - - 0

58 Spesiellrisikoved
utbygging/
gjennomføring

Nei - - 0
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NORDRE PARK BOLIGSAMEIE. 
HAMMERBROGATEN 9a og b. HØNEFOSS.  
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. 
Hønefoss, 24.2.2016. 

 

NOTAT TEMA TRAFIKK. 

 
Plansituasjon. 
 
Planområdet omfatter Hammerbrogate 9a og b og Lagesensgate 3. Frem til 1995 var begge 
eiendommene privat videregående handelsskole.  Lagesensgate 3 var bolig frem til den ble 
overtatt av handelsskolen i 1984 og ombygget til lærerrom og grupperom. Nå reguleres de til 
to nye boligblokker. Planforslaget åpner også for at det gamle handelsskolebygget mot 
Hammerbrogate kan transformeres til et leilighetsbygg. 
 
Leilighetsbyggene vil romme ca. 40 nye leiligheter som får parkering i anlegg under bakken. 
Kun én atkomst. 
 
Planområdet sogner kun inntil Hammerbrogaten, som igjen fortsetter som Lagesens gt i 
svingen i syd.  Hammerbrogaten ender i Fv35/Torvgata-Hønefoss Bru i øst. Se oversiktskartet 
nedenfor. 
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Situasjonsplan: 
 

 
 
 
 
 
Mengder 
 
Eksisterende trafikk. 
 
Tidligere tellinger av kommunen, som en har prognostisert frem til i dag, tilsier at 
årsdøgntrafikken (ÅDT) i Lagesens gate forbi dette planområdet er ca 4 700 kjt/d. Skiltet 
hastighet er 40 km/t og andel tungtrafikk antas å være ca 5 %. 
 
Fv35 ved Hønefoss Bru har i flg. Vegdatabanken fra Statens vegvesen en ÅDT på ca 20 700, 
skiltet hastighet 40 km/t og andel tungtrafikk ca 10%. Trafikk til/fra Hønefoss Bru fordeler 
seg i to i de envegskjørte gatene Strandgata og Torvgata. 
 
Trafikken i Lagesens gate fordeler seg i hovedsak til Ankersgate, der det er en del 
næringsvirksomheter og til Rabbaveien og Storløkkaveien.  
 
Det finner også noen små gater som i denne sammenhengen har ubetydelig trafikk. 
 
I dag er det lite biltrafikk til/fra planområdet, da bygningene der har vært brukt ekstensivt. 
Men frem til 1995 da det var skole der soknet ca 320 elever og ca 25 lærer til området. 
Parkering for ansatte og elever med bil var da kun noen få plasser inne i gårdsrommet og på 
gårdsplassen i Lagensengt.3. Øvrige hadde ikke tilgjengelig parkeringsplasser i umiddelbar 
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nærhet. Trafikken til/fra området ble derfor i hovedsak som gående/syklende. Mengden av 
myketrafikanter i området har blitt svært mye lavere enn da skolen var i drift. 
 
 
Ny trafikk. 
 
40 leiligheter vil tradisjonelt beregnet kunne gi ca 160 kjt/d, hvis bilbruken blir høy. Med så 
sentrumsnær beliggenhet er det grunn til å anta at den vil bli ca 120 kjt/d. Bruk av sykkel vil 
kunne erstatte biltrafikken. Dette vil gi en makstimebelastning på ca 15 kjt/t.  
 
Trafikken til/fra planområdet må en anta vil fordele seg med 80% mot Søndre Tov og 20% 
nord mot Ankersgate og Rabba-Storløkka. 
 
Med en årlig vekst på ca 2% vil en 10 år frem i tid få følgende totale trafikktall på de nevnte 
vegene: 
 
Trafikk 2026. Totalt. 
Gate ÅDT kjt/d Makstime kjt/t 
Hønefoss Bru 25 200 3 400 
Torvgata 12 600 1 700 
Hammerbrogate 5 720 770 
Lagesens gate syd for Ankersgate 5 600 750 
Ankersgate 2 000 270 
Lagesens gate nord for Ankersgate 5 400 730 

 
 
Atkomst 
 
I dag har Hammerbrogate 9a og b atkomst fra Lagesensgate, rett overfor krysset med 
Movaldsgata. Lagesens gate 3 har atkomst via Blyberggata.  
 
All motorisert trafikk til boligene vil gå via Lagesensgate, ned til parkeringskjeller. Syklister 
og fotgjengere vil også kunne ankomme via Blyberggata.  
 
Atkomsten fra Lagesens gate er plassert så langt sør i Lagesensgate som mulig, for ikke å 
ligge for tett på den smale og bratte Hellebakken og i krysset med Moldvaldsgata på motsatt 
side. 
 
I dag er siktavstanden sydover til svingen nede ved Hammerbrogate ca 33 m. Med omlagt 
atkomst vil denne bli ca 27 m. Ved skiltet hastighet 40 km/t er ønsket siktavstand 36 m. (ved 
30 km/t ca 24 m). Atkomsten til parkeringsgarasjen er styrt av høydeforskjeller mellom veg 
og garasje, som igjen påvirker totalhøyden på bygningen. Dersom kommunen som 
vegmyndighet har vansker med å akseptere denne siktavstanden, er en mulig løsning å senke 
farten her ned til 30 km/t, eventuelt kombinert med fartshump. I forbindelse med 
kryssingsbehov for myketrafikanter og Hammerbrogate er det aktuelt å gjøre tiltak mht 
opphevet ventefelt. Det vil kunne øke sikten noe (til ca 29 m) samt virke 
hastighetsreduserende. Se sist i dette notatet. 
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Utrykningskjøretøy er i situasjonsplanen vist til egen atkomst til indre gårdsplass, like ovenfor 
krysset med Moldvaldsgata. Dette er nødvendig da atkomst kun til parkeringskjeller ikke vil 
være tilstrekkelig. 
 
 
Parkering. 
 
Dagens norm for parkering er 1 plass per enhet Det foreslås derfor minimum 1 p-plass per 
boenhet i nybygg i parkeringskjeller under bakken. HC-plasser inngår i dette tallet. 
 
Det foreslås at det også etableres 0,5 p-plass for hver leilighet i det gamle meieribygget i 
parkeringskjeller under nybygg.  
 
Ombygging av den gamle skolebygningen gjelder mindre leiligheter sentralt i byen, og det 
vurderes som hensiktsmessig å redusere p-plasskravet til minimum 0,5 per boligenhet for 
disse leilighetene. 
 
En anser derfor at planen viser et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. 
 
Løsningen med parkering i kjellere direkte fra Lagens gate, se illustrasjonsplanen ovenfor, vil 
gi en trafikksikker løsning, som ikke gir nevneverdig kjøretrafikk som kan interferere med 
intern gangtrafikk eller lek/opphold av beboerne. 
 
 
Interntrafikk. 
 
Med bilatkomst direkte i parkeringskjeller vil all interntrafikk for gående skje uten konflikt 
med kjørende. Det oppnås å få en gårdsplass mellom bygg A og B som blir helt bilfri (bortsett 
fra utrykningskjøretøy som kan kjøre her, men det er jo helt unntaksvis). Mellom vente 
gårdsplass og lekeområdet syd for bygg B kan gående enten gå gjennom parkeringskjelleren 
eller via fortauet langs Lagesens gate. 
 
 
Kollektivtilbud 
 
Det er busstopp på Søndre Torv for begge kjøreretninger. Der går det tett med bybusser og 
andre regionale busser. Kollektivtilbudet er så godt på stedet som Hønefoss kan tilby. En 
finner det derfor ingen grunn til å analysere tilbudet nærmere i denne saken. Forbindelsen 
mellom boligene og busstoppet er sammenhengende fortau langs Lagesens gate og 
Hammerbrogate.  
 
Som typisk nærbutikk er det ikke mange som vil bruke kollektivmiddel hit, men om det er så 
er dette tilbudet meget godt. 
 
 
Gående og syklende. 
 
Målpunktene for myke trafikanter vil (selvsagt) være arbeid, skole offentlig og privat 
tjenesteyting, samt besøk til andre beboere i byen. Det aller meste av disse målene kan lett 
nåes ved å benytte det alminnelige nettet av fortau, fotgjengeroverganger og gang-/ 
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sykkelveger, og planområdet grenser inntil fortauet i Lagesensgate som igjen er knyttet til det 
øvrige nettet for myke trafikanter. 
 
Gående/syklende vil ha nære mål til friområder på St. Hanshaugen og Nordre Park, på andre 
siden av Hammerbrogate. Til St. Hanshaugen kan de trygt gå via Blyberggata, som er en 
svært liten trafikkert gate.  
Å komme seg til Nordre Park krever kryssing av Lagesens gate/Hammerbrogate. Det er ikke 
fotgjengerfelt her. Det kan vurderes, med plassering fortrinnsvis ved svingen 
Hammerbrogate-Lagesens gate. 
 
Nærmeste grunnskole er i dag Hønefoss skole, som ligger ca 300 m unna, med fortau på 
begge sider av gatene Torvgata og Strandgata. Det er fotgjengerfelt i alle krysningspunkter 
langs disse rutene. 
 
 
Trafikkulykker. 
 
I flg vegvesenets vegdatabase her de de siste 20 årene vært to ulykker med personskade i 
nærheten av planområdet; en i 1998 og en i 2010. Begge ulykkene fant sted ved Lagesens gate 
12, dvs ovenfor dette planområdet. En med syklist og en med MC-fører. Begge lettere skadet. 
Ingen av ulykkene har relevans til hva som planlegges i denne saken. 
 
 
Veggeometri. 
 
Vegstandarden ved planområdet endres fra Hammerbrogate til øvre deler av Lagesens gate. 
 
Hammerbrogate har en total bredde på ca 8,5 m. Fortau på den ene siden og gang-/sykkelveg 
langs Nordre park på den andre siden. Deler av gata benyttes til kansteinsparkering. Effektiv 
kjørebredde blir da ca 6,0m.  
 
Lagesens gate nedre deler frem til Moldvaldgata har en bredde på ca 6,0m, med fortau på 
begge sider. 
 
Lagesens gate ovenfor Moldvaldgata ble i sin tid gjort om fra tofelts veg uten fortau til nå 
enfelts veg med fortau. Grunnen var de mange elevene ved Handelsskolen som gikk til en 
kiosk øverst i gata, slik at gående ble prioritert fremfor kjørende. Fortauet er ca 2,2, m bredt 
og kjørebanebredden ca 3,3- 3,5 m bred. Enfeltsvegen er prioritert for kjørende nedenfra. 
Denne løsningen fungerer relativt greit og denne planen påvirker ikke dette forholdet. 
 
For å sikre kryssing for gående over Hammerbrogate til gang-/sykkelvegen i Nordre park, 
samt lede trafikken forbi kantsteinsparkeringen i Hammerbrogate ved enden av denne og over 
i Lagesens gate på en tydelig måte, anbefales det å anlegge en opphevet rabatt. Den vil sørge 
for at det ikke parkeres for nære svingen, og vil gi gående som skal krysse gata et areal de kan 
stoppe på og få oversikt før de krysser gata. Løsningen kan eventuelt kombineres med 
forhøyet fotgjengerfelt. Beliggenheten bør være slik at en har god sikt bortover begge gatene. 
 
Siden siktavstanden for utkjøringen fra parkeringskjelleren er litt liten, vil en slik løsning øke 
denne litt, samt dempe uønsket høy hastighet her. Løsningen er her vist på neste side, som 
prinsipp. I fall den skal utføres må den detaljprosjekteres. 
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Forord 

 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag fra Nordre Park Boligsameie å foreta en vurdering av støy 
og luftforurensning i forbindelse med regulering av Hammerbrogaten 9a og b i Hønefoss. 
 
Arkitekter har vært Link Arkitektur AS. 
 
Vurderinger og beregninger er utført av Bjørn Leifsen. 
 
 
Hønefoss, 05.04.2016. 
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Prosjektet. 
 
Planområdet omfatter Hammerbrogate 9a og b og Lagesensgate 3. Frem til 1995 var førstnevnte 
privat videregående handelsskole.  Lagesensgate 3 er en privat villa. Nå reguleres de til to nye 
boligblokker. Planforslaget åpner også for at det gamle handelsskolebygget mot Hammerbrogate 
kan transformeres til et leilighetsbygg. 
 
Situasjonsplan: 

 
 
 
Illustrasjon: 
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Trafikktall. Forutsetninger. 
 
Det er benyttet trafikktall fra vegvesenet og framskriving av eldre trafikktellinger på de kommunale 
gatene.  
 
Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet 10 år frem i tid. Dette gir følgende trafikkdata: 
Trafikk 2026. Totalt. 

Gate ÅDT kjt/d Fartsgrenser Andel tungtrafikk 
Hønefoss Bru 25 200 40 10 
Torvgata 12 600 40 10 
Hammerbrogate 5 720 40 5 
Lagesens gate syd for Ankersgate 5 600 40 5 
Ankersgate 2 000 40 5 
Lagesens gate nord for Ankersgate 5 400 40 5 

 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.  
 
Til støyberegningene er dessuten benyttet digitale grunnkart sant situasjonsskisser for området. 
 
 
 
STØY 
 
Retningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 (2012) fra MD. 
Anbefalte støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering av ny 
støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og 
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltsverdier.  

Støynivå på uteplass og 
utenfor rom med støyfølsom 
bruk  

Støynivå utenfor soverom,  
natt kl. 23 – 07  

55 Lden 70 L5AF 

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av Lden 
og Lnight.  

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner på 

bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger vil det si Leq=30 dBA og 
Lmaks=45 dBA). 

• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen 
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i T-1442.  

 
  



Nordre Parks Boligsameie. Hønefoss.  Støy- og luftforurensning.                     Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 

 

5 
 

Resultater støy. 
 
Se vedlagte resultatkart med støysoner og punktberegninger. 
 
Uten støytiltak. 
 
Sonekartet med røde og gule soner uten støytiltak viser at gul sone går inn i 
gårdsplassene/lekeområdene. De nærmeste områdene til Lagesens gate blir liggende i rød sone.  
 
Av resultatkartet som viser støynivå i fasadene uten støytiltak, fremkommer det at støynivået i fasadene 
nærmest Lagesens gate blir ca Lden=70 dBA. I fasadene inne å gårdsrommene blir støynivået omkring 
Lden=60-65 dBA.  
 
Ved fasadene som vender bort fra Lagesens gate blir støynivået lavt og betydelig lavere enn 
grenseverdien Lden=55 dBA.  
 
Maksimalnivåene/L5AF blir ca 80dBA og mer mot Lagesens gate og Hammerbrogate, men det går så lite 
tungtrafikk om natten i tidsrommet kl.23-07 at det ikke dimensjonerende for støytiltakene. 
 
 
Med tiltak mot Lagesens gate. 
 
Byggene er i hhv 5 og 6 etasjer og fasadene nærmest gatene ligger helt ut i disse. Å skjerme langs 
gatene i hele bygningens lengde er derfor neppe mulig og vil ha liten effekt på disse fasadene spesielt, 
men også for de mer tilbaketrukne fasadene. 
 
Tiltak må derfor rettes mot uteoppholdsarealene på bakkenivå og mot balkongene som ligger godt over 
bakkenivå. De naturlige tiltak blir derfor å skjerme uteplassene mellom bygningene, med inntrekk der 
bilene har atkomst til parkeringskjelleren. Se vedlagte kart for støysoner og fasader. 
 
Pga at Lagesen gate stige mot nord vil krav til skjermhøyde øke relativt mye mot den nordre blokka. 
Beregnede skjermhøyder er 2,2 m over bakkenivå for uteområdet i syd, og fra 2,5 til 3,0m for 
uteområdet mellom blokk A og B. Det er nødvendig å ha en port i skjermen mellom de to nye blokkene. 
Hvis ikke vil skjermer her ha liten/ingen effekt. 
 
Resultatkartet for støynivå på fasadene etter at skjermene er bygd viser hvor en trenger å skjerme 
balkonger. Det er der støynivået for Lden>55 dBA. I forhold til gjeldende illustrasjoner vil det si de aller 
fleste balkongene, med unntak fra noen i 1.etg. Balkongene vil i stor grad være de viktigste 
uteoppholdsarealene for leilighetene, spesielt for de i 2.etg og høyere. Tiltakets utforming må 
prosjekteres, men vil generelt være å ha det tett opp til en høyde av 1,7 m over balkonggulvet, med 
tetting ned mot gulvet og mot veggene. Vanligvis utformes det som glass over standardhøyden på 
rekkverk (1,0m). Minste flatevekt 15kg/m2 for alle flater. 
 
 
Innendørs støynivå. 
 
Fasadetiltak mot innestøy må være slik at en innfrir til NS8175 klasse C, dvs 30 dBA ekvivalentnivå. 
Innestøynivået vil, uten krav til tiltak, kunne bli høyere enn dette ved et utestøynivå på over Lekv=60 
dBA. Men med slike tiltak vil innestøynivået lett bli innfridd. 
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Støynivået her kan bli over Lekv=70 dBA, dvs ca 10 dBA høyere. Det medfører at det ved prosjektering 
må gjennomføres beregninger for alle rom med støyfølsom bruk som ligger slik til med så høye 
støynivå.  
 
Støyretningslinjene har generelle bestemmelser om alle rom med støyfølsom bruk (soverom, stue og 
kjøkken) skal ha utvendig støynivå lavere enn Lden=55 dBA. Denne bestemmelsen er nok basert på eldre 
tekniske forskrifter der krav til fasader og ventilasjon var langt mindre i dag, og fasadedempingen mht 
lyd langt dårligere. Med åpne vinduer ville innestøynivået bli høyere enn Lekv=30 dBA og Lmaks=45 
dBA, men med lukkede vinduer og tilsvarende utestøynivå ville innestøynivået bli omtrent på disse 
nivåene. 
 
Med dagens krav til tykke vegger og mekanisk ventilasjon uten ventiler i vegg eller karmer, vil 
innestøynivået ved riktige vinduer uten vanskeligheter kunne tilfredsstille innestøynivået, og det med 
bedre lufttilgang enn i eldre bygg. 
 
Denne bestemmelsen medfører at en i byer generelt får problemer med å innfri dette kravet om maks 
Lden=55 dBA utenfor rom med støyfølsom bruk. I byer er det vanlig å sette krav om at minimum ett 
soverom blir liggende slik til at dette innfris. Leilighetene bør derfor planlegges med dette for øye, og 
reguleringsbestemmelsene kan eksempelvis presisere at ambisjonene om støy utenfor slike rom kun 
gjelder minimum ett soverom. Dette også fordi nattrafikken her er lav. 
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LUFTFORURENSNING 

Metode. 
 
Programmet VLUFT versjon 6.03 er benyttet til beregningene.  
 
Vi har beregnet konsentrasjoner i representative og utsatte punkter på tomten, dvs ved fasadene på hver 
side av bygningene. Se vedlegg. 
 
Bakgrunnskonsentrasjonen er satt i hht NILU’s standardverdier for Buskerud i programmet VLUFT. 
Disse avspeiler langtransportert forurensning. Kaldstartsoner og områdetype er satt til" middels tett 
bebyggelse", da området ligger noe utenfor sentrum. 
 
Beregningene i VLUFT er generelt såkalt ”konservative”, dvs at de beregner med god sikkerhetsmargin. 
De beregnede resultater blir derfor gjerne noe høyere enn det en vil kunne måle over tid.  
 
VLUFT beregner i forhold til statistiske værsituasjoner over mange år. Det medfører at en i år med 
unormalt lange inversjonsperioder kan få høyere verdier for verste døgn- og timesmiddel enn her 
beregnet. 
 
En har gått ut fra en andel piggfrie dekk i år 2026 på 40%, dvs et forsiktig anslag. 
 
I programmet er det forutsatt at effekten av renhold på dannelsen av svevestøv er meget beskjedent.  

Forskrifter og grenseverdier 

 
Nye retningslinjer. 
 
Gjeldende retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging er fra MD, T-1520.  
 
De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny 
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.  
 
 

 
Komponent 

Luftforurensningssone 
Gul sone Rød sone 

PM10 35 μg/m3. 7 døgn per år 50 μg/m3. 7 døgn per år 
NO2 40 μg/m3 vintermiddel3 40 μg/m3. Årsmiddel 
  
Helseeffekter Personer med alvorlig 

luftveis- og hjertekarsykdom 
har økt risiko for forverring 
av sykdommen. 
 
Friske personer vil 
sannsynligvis ikke ha 
helseeffekter. 

Personer med luftveis– og 
hjertekarsykdom har økt risiko for 
helseeffekter. 
Blant disse er barn med luftveislidelse 
og eldre med luftveis- og 
hjertekarlidelser mest sårbare. 
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Forutsetninger om trafikkmengder fremkommer av trafikktabellen foran i den delen som omhandler støy 
her. 

Resultater luftforurensning. 

En har beregnet punkter på tomtene som representerer områder nære gata (6 m fra midten av denne), 
noe lenger innpå tomta (12 m fra midten av gata) og lenger vekk fra gata (24 m fra midten av denne). 
 
Resultatene i detalj er vist i vedlagte programutskrift.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Resultatene viser i forhold til de nye retningslinjene at den nye bebyggelsen mht PM10 svevestøv vil 
ligge akkurat ved grensa for gul sone (dvs < 35µg/m3). 
 
Mht NO2 nitrogenoksider, finnes det ennå ikke program som beregner vinter- og årsmiddel, slik de 
relativt nye retningslinjene definerer dem. Og det vil være litt for usikkert å vurdere om disse 
forurensningskomponentene blir liggende utenfor eller i gul eller rød sone. Men på basis av de 
beregnede verdiene for 25. høyeste verdi pr år, som ligger på ca 87µg/m3, så bør en kunne anta at for 
NO2 vil byggene ligge omtrent ved grensa for gul sone. 
 
Konklusjonen mht luftforurensning er at boligene blir liggende like ved gul sone. Det betyr at en bør ha 
aktsomhet mht plassering av luftinntak for ventilasjonsanleggene. En bør ha de plassert høyt (f.eks på 
tak) og lengst vekk fra gatene. Anleggene bør ha støvfilter.  
 
Siden forurensningsnivåene ikke er høyere ser en ingen grunn til å fraråde bebyggelse i hht planen og 
illustrasjonene. 
 
 
 
 

Para-
meter 

Rundskriv T-1520 Resultat punkter 
Gul sone Rød sone 6m 12m 24m 

PM10 35µg/m3.  7 døgn/år 50µg/m3.  7 døgn/år 36 36 36 
NO2.  40µg/m3.  Vintermiddel 40µg/m3.  Årsmiddel - - - 











Rapport: LUFT - ENHETER
Enheter med beregnede konsentrasjoner, maksimalverdier og prosentiler. 

Beskrivelse: Nordre Park Bolisameie Hønefoss

Beregningsår: 2026 Fylke: Pers.boenhet:Buskerud 2,34

- Resultater

Vstøy/Vluft 6.0.3

Enhet Beskrivelse

ByggNr Enr Vk Vn Hp Km
Gatenavn/Hnr ** (m)

Side Funk Eta Nbo
(stk)

Ninst
(pers)

Lnr A
(m)

Adt
(kjt/d)

V
(km/t) (%)

CO
(mg/m³) (µg/m³) (µg/m³)

CO
(mg/m³)

Konsentrasjon 

FD NO2 PM10

Bidrag og konsentrasjon på lenke i avstand 5m
Ta

Maks 8* Maks 25* 7*

NO2 (µg/m³)

Maks 8*

PM10 (µg/m³)

Maks 25* 7*

Over

nasj.

mål***
Målt Dato Målt Dato

0 1 10h 241KV1 5750 40 5 21006 2
 

1 87 86 58 3629
0 0 0 0

5886 29 362

0

872

0 1 10h 121KV1 5750 40 5 21005 2
 

1 87 86 58 3629
0 0 0 0

5886 29 362

0

872

0 1 10h 61KV1 5750 40 5 21004 2
 

1 87 86 58 3629
0 0 0 0

5886 29 362

0

872

0 1 10h 241KV1 5750 40 5 21003 1
 

1 85 84 58 3629
0 0 0 0

5884 29 362

0

852

0 1 10h 121KV1 5750 40 5 21002 1
 

1 85 84 58 3629
0 0 0 0

5884 29 362

0

852

0 1 10h 61KV1 5750 40 5 21001 1
 

1 85 84 58 3629
0 0 0 0

5884 29 362

0

852

Antall: 6

* 8. høyeste konsentrasjon (NO2), 25. og 7. høyeste konsentrasjon (PM10). Tilsvarer nasjonale mål.

Side 1Skrevet ut den: 26.02.2016  kl: 15:28:06 av bruker:VLUST

** Gatenavn og husnummer dersom dette er registrert

*** N8 - NO2-verdi overskredet, P25 - PM10-verdi for 2005 overskredet, PM7 - PM10-verdi for 2010 overskredet



 

 

VARDAR VARME AS 
Org. Nr. 991 117 776  
Tlf +47 31 09 31 09 

Besøksadresse  
Follumveien 100 
3510 Hønefoss 

Postadresse  
Pb 3093 
3501 Hønefoss 

Fakturaadresse  
C/o EB AS, Pb 1602 Drammen 
E-post: faktura50@eb.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekreftelse på at Nordre Park Boligsameie kan tilknyttes fjernvarmeanlegget. 
 
Det bekreftes herved at Nordre Park Boligsameie kan knyttes til fjernvarme anlegget i 
Hønefoss. Det vil være flere mulige rørtraseer men hvilke som blir valgt er avhengig av 
mulighetene for å få til flere tilkoblinger og avstand til eksisterende traseer. 
 
 
Hønefoss 6.04.16 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gudbrand Bergsund 
markedssjef 
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2 Bakgrunn
LINKArkitekturutarbeiderforslagtil reguleringsplanfor Hammerbrogate9a,gnr.317,bnr.330,331
og333.Daplanforslagetberørerregistrertekulturminner,er det stilt kravom utredningav
kulturminneverdieneinnenforplanområdet.

Foreløpigplanavgrensning:

Oppdragsnummer: A61298

Oppdragsnavn: Nordreparkboligsameie

Dato: 16.06.2014, rev.26.09.2014

Utarbeidetav: Siv.ark.CamillaMohr og
KunsthistorikerBruseRognlien
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3 Beskrivelseavområdet
3.1 HønefossogNordsiden
Hønefossharen langogviktighistoriesomindustristed.Alleredepå1300-tallet forekomdet
sesongpregetkverndrifther, ogmot sluttenav1500-tallet begyntedenetter hvert svært
omfattendesagbruksvirksomhetenvedfossenå utvikleseg.Mot midtenav1700-tallet
nåddesagbruksvirksomhetenen topp, ogi 1763-64 boddedet ca.450personervedfossen.I
denneperiodenvarHønefosset sværtviktig industrisamfunnpålinje medbergverkenepå
KongsbergogRøros.Demangesagbrukenevedfossenbegynteimidlertid alleredefør
århundretvarommeå flytte lengerut i vassdragetfor å redusereutgifter. Resultatetvarat
bare13 avde 23opprinneligesagbrukenevedfossenvar i drift rundt år 1800.

Til trossfor det minkendeomfangetavsagbruksvirksomhetgjennomandrehalvdelav1700-
tallet, fortsatte Hønefosså vokse.Detteskyldteshovedsakelignyevirksomhetersom
mølleindustri,spikerhammer,teglverkogsagbladproduksjon,somgamangenye
arbeidsplasserogenøkendebosetningvedfossen.Etter1800stagnerteveksten.

Utoverførstehalvdelav1800-tallet forsvantdet mesteavsagbruksvirksomhetenvedfossen,
ogHønefosstok opp konkurransenmedDrammenom viktighandelmedbøndenei
opplandet,og fikk gradvisen viktigererolle somsentrummedservicefunksjonerfor bygdene
påRingerike.Dettehangtett sammenmedat Håndverksloveni 1839ogHandelsloveni 1842
opphevetlaugenesogDrammenskjøpmennenesmonopolstilling.Detvar i tilleggen generell
optimismei landetknyttet til denstadigsterkerevalutaen,ny teknologioget tydelig
nasjonaltfokuspånæringslivogbyenessentralerolle i det. I tråd meddissestrømningene
fikk Hønefosskjøpstadsrettvedkongeligresolusjon22.mars1852.

I kjølevannetavat Hønefossfikk innvilgetstatussomkjøpstaduttalte formannskapeti
januar1853at det varviktigfor KjøpstædetHønefosat det påkommunensregningskulle
opprettesen fri handelsplasseller et torv der distriktetsinnbyggerekunnekjøpeogselge
varer.Detble bestemtat torget skulleliggepåNordsidenavelva.Deretterble det søktom
økonomiskstøtte fra statenslikat grunnervervogetableringkunnegjennomføres,men
statenvillebarebidramedhalvpartenavkostnadeneogtorgetableringenstoppetopp.Den
23.mai1854komimidlertid denførstestorebybrannen.Denstartet midt i dentetteste
trebebyggelsenpåNordsidenog i løpetav3-4 timer brant 19-20bygningerned.Omtrenten
månedsenerevarreguleringskommisjonenpåbranntomta ogstakkut torgplass.Detble i
tilleggforeslåttå leggeen gatemellomtorget ogRiddergården,en mellomtorget ogbroen
over til Hammerbroøya,samten gatemellombroenvedHammerbroøyaogopp mot
Blyberghaugen.Deto sistnevnteheter i dagHammerbrogateogLagesensgate.I følgeplanen
skullegatenevære20alenbredefor å unngåbrannsmitte.
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Utsnitt avN.S.Krumsitt kart overHønefossfra 1888.Man kantydeligsedennyebreddenfra Bergsin
rutenettsplanfra 1855-56.

I utsnittet fra Krumsitt kart datert 1899servi meravrutenettet.RutenettetpåBlyberghaugener i liten grad
lesbarti dagenseiendomsstrukturog bebyggelse.VisertydelighvordanrutenettetsogLagesengatesretning
sammefaller.
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Bildeter tatt fra Hammerbroøyaogvestover mot NordreTorv,ogviserbebyggelsenpå beggesiderav
Hammerbrogate.Veiensbreddevar 20alen(12meter)for å unngåennybrannsliksomi 1854.Bildeter tatt før
branneni 1878.(Foto:ukjent)

3.2 Områdeti dag
I dager begrepeneNordsidenogSørsidengodt sementerti dagligtalentil beboernei
Hønefoss.HovedkoblingenmellombydelenegårviaHønefossbru (ferdig1952)og treffer
rett påNordretorg. I bebyggelsenrundt torget er det i dagnærings- ogservicevirksomhet
somvariererfra serveringsstedertil sparebankogeiendomsmegling.LangsHammerbrogates
nordsideliggerdet flere gamletrehus.Noenbenyttestil kontorerandresomboliger.Deter
ingenutadrettet virksomheti gaten.
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Trehusbebyggelseni Hammerbrogatesett fra NordreTorgog mot vest.

På sørsidenavHammerbrogateliggersomnevntNordrePark.Parkanleggeter opparbeidet
medgangveierogbenker.Enkelteavde gamlegrunnmurenefra dengamlebebyggelsenved
elvafungereri dagsomterrasseringi parken.

FrakryssetognordoverlangsLagesensgatekommermaninn i et områdestort sett bebygd
medsmåhus.Noelengernord, i Ankersgate,liggerdet arealkrevendenæringsvirksomhet;
Felleskjøpet,HønefossBowlingsenterm.m.
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3.3 Hammerbrogate9
PåNordsidenutviklet bebyggelsensegi forlengelseav torget og i tråd medde planlagte
gateneogunderoffiserHansBergsrutenettsplanforøvrig.I endenavgata,i kryssetmot
Lagesensgate,lå det en toetasjersbygårdi tre somble kalt Skaugsalenogble brukt som
danselokale.(Byggetvarendel avgårdentil børsemakerGuldbrandSkaug.)

Utsiktfra St.Hanshaugenmot Hammerbroøya,ØyaogSørsiden.Nedersttil venstreseesSkaugsalen.Bildeter
tatt før branneni 1878.(Foto:AxelLindahl,Gøteborg)

Den12.august1878brøt det igjenut brannpåNordsiden.Dennegangenvardet 19gårder
sombrant ned- Skaugsalenvarenavdem.Detble etter hvert oppført ny to etasjes
bebyggelsei tilknytningtil torget, mendet ble bestemtat områdetsørfor Hammerbrogate
skulleforbli ubebygdoghellerbenyttessompark.Nordrepark,somlengeble omtalt som
Branntomta,ble dermedetablert sombyensførsteparkanlegg.

Tomtader Skaugsalenhaddeliggetble solgttil det nyetablerteHønefossmeieri (ogsåkalt
RingerikesMeieribolag),somstartet driften i et nyoppførtmurbyggi 1880.Meieriet varet av
mangebymeieriersomble opprettet i Norgei sistehalvdelav1800-tallet. Tidligerehadde
produksjonenavmeieriprodukterstort sett foregåttpågårderogsetre,mendet ble etter
hvert mer fordelaktigmedbymeieriermedhensyntil transportavmelktil konsum.Det
førstebymeierietble opprettet i Skieni 1863, ogi 1900var det ca.780meierieri landet.

Meierivirksomheteni Hønefossgikkgodt,ogi 1883utvidet manet ishus.I 1893utvidet
meieriet tomta ogbyggetostebu,stall,grisehusogvognskur.Ytterligereutvidelserskjedde
1908danytt ogbedreishusble bygget.Ny,høyogrundt pipeble oppført rundt 1910.I 1913
besluttetmeierietå kjøpeny ogstørretomt nedersti Veienmarka.Nybyggetsto ferdigder i
1914.
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Fullmeieridrift rundt 1900(Foto:CongressLibrary)

Etterat meieriethaddeflyttet, ble bebyggelseni Hammerbrogatebenyttet til uliketyper
forretningsvirksomhet.I 1920-åreneflyttet NorskElektriskApparatfabrikkASinn i lokalene.I
1936ble det igjentid for ny bruk i degamlemeierilokalene,daFrøhaugogWathnes
handelsskoleflyttet inn.Skolenbenyttet deeksisterendelokaleneogutvidet medytterligere
en fløy i 1979.Skolenble avvikleti 1993i forbindelsemedreform 1994.Etterdette har
byggeneblitt brukt til ulik aktivitet; kulturaktivitet,kulturskoleogungdomsklubb.I dagstår
bygningene tomme.
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Fasademot sør

Fasademot sørvest
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Fasademot nord

Mellombyggmot vest
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Interiøri 1. etasje

Interiøri 1. etasje

12



Interiøri 2. etasje

Trappmellom1. og2. etasje Vindusdetalj
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PlantegningHammerbrogate9
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3.4 Lagesensgate3
Bolighusoguthusi Lagesensgate3 bleoppført i 1899-1900avOlafAndreassen.Bolighusetble
oppført somet toetasjeslaftet tømmerhusmedlaftekasseav5-tomstømmer, opprinneliguten
kledning. Vedfolketellingeni 1910boddedet 11personeri husetsompådet tidspunktetvareid av
AlfredAndersen.Eiendommenble fra oppføringeni 1899ogfram mot 1920avhendeten rekke
ganger,og3. juni 1920bledenoverdratt fra ErikKarlsentil tømrermester P.H.Thingelstadsom
restaurertehuseti sveitserstil.Thingelstadmedfamilieboddei førsteetasje,i 2. etasjevardet to
leiligheterfor Thingelstadstømrersvenner.Detgamleuthusetinneholdvedskjul,grisehusogutedoer
for boligen,oghagenble brukt somgrisebinge.

Marthe Thingelstad,enkenetter byggmesterThingelstad,solgteeiendommentil KåreWiig i 1947.
Hanominnredethusetogbruktedet someneboligfor sinfamilie.I 1955revhandet gamleuthuset
dadet var i dårligforfatningoguhensiktsmessig.I 1956førte hanopp nytt uthuspåsammested.

FamilienWiigbrukte Lagesensgate3 someneboligtil det ble solgttil «Handelsskolen»i 1984.Det
ble daominnredetognyevinduersatt inn,og rister for ventilasjonsaggregatble innfelt i gavlveggpå
loft. Detbleogsålagt inn vannogavløpi boligen.Huseter ikkeisolert.

Etterå hahuset skolensadministrasjoni noenår, blebygningenbyggetom igjeni 1994,ogdet er nå
2 leiligheteri der.

Hovedhus(1899-1900)og uthus(1956)sett fra nordøst
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Fasademot vest

Fasademot nordvest
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Fasademot vest
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4 Metode
Utredningentar utgangspunkti Riksantikvarenskriterier for verdisettingogvektingavkulturminner,
jfr. Håndbokfor lokalregistreringISBN978-82-75-74068-5.

Forå kunneprioritere kulturminnenesverdier det nødvendigikkebareå kunneidentifisereverdiene
vi knytter til dem,vi måogsåkunnevurderebetydningenavdisseverdiene– hvormyeveierde?
Vektingenavdemer her lagtopp til å skjevedbrukavnoenkonkretekriterier. Deflesteavdisse
kriterienevil kunnebrukesbådepånasjonalt,regionaltog lokaltnivå.Denavsluttendevektingen
innebærerenvurderingbådeavom kulturminnetoppfyllernoenavkriterieneog,om dette er
tilfelle, påhvilketnivå.

Kriterieneinngåri ensystematiskframgangsmåtefor arbeidetmedverdisettingogverdivektingog
skalsikreenmestmuligomforent begrepsbruk.Framgangsmåtenskalgjørearbeidetenklere,ogdet
skalgi innsyni oggjøredet muligå etterprøvevurderingersomgjøresunderveisogkonklusjonersom
trekkestil slutt.
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5 Begrepogdefinisjoner
5.1 Kulturminnerogkulturmiljø
Kulturminnerogkulturmiljøer definert i lov om kulturminnerav9. juni 1978,§ 2:

Med kulturminnermenesallesporetter menneskeligvirksomheti vårt fysiskemiljø,herunder
lokaliteterdet knytter seghistoriskehendelser,tro eller tradisjontil.

Med kulturmiljøermenesområderhvorkulturminnerinngårsomdel avenstørrehelheteller
sammenheng.

Regleneom kulturminnerogkulturmiljøergjeldersålangt de passerogsåfor botaniske,zoologiske
eller geologiskeforekomstersomdet knytter segkulturhistoriskeverdiertil.

5.2 Automatiskfredetekulturminner(Fornminner)
Allesynligeog ikkesynligekulturminnerfra før reformasjonen(inntil år 1537)er automatiskfredet
etter Kulturminneloven.Dersomen utbyggingkommeri konflikt medet fredet kulturminne,må
planeneleggesom eller det måsøkesom dispensasjonfra loven("frigiving").Dersomdispensasjon
blir aktuelt,mådet foretasen fagliggranskingav kulturminnet (utgravingeller annet).

5.3 Nyeretidskulturminner
Nyeretids kulturminneer definert somkulturminnesomer fra etter reformasjonen(1537).Stående
byggmedopprinnelsefra perioden1537-1649er automatiskfredet etter Kulturminnelova.
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5.4 SEFRAK
SEFRAK(SEkretariatetForRegistreringAvfasteKulturminnei Norge)er et landsdekkenderegister
overeldrebygningerogandrekulturminner.Registreringable gjennomførtsomfeltarbeidi perioden
1975-1995.I Finnmarkble bygningeroppført før 1945registrerte,mensdet for restenavlandetble
registrertbygningerfra før 1900.Bygningeneble kartfestet,oppmåltog fotografert.

5.5 Vernetter Lovom kulturminnerogPlan- ogbygningsloven
Formeltvernavkulturminnerkanfastsettesetter Lovom kulturminner (Kulturminneloven) eller
Plan- ogbygningsloven:

• Kulturminnerfra før 1537ogståendebyggverkfra perioden1537-1649er automatiskfredet
etter kulturminnelovens§ 4.

• Kulturmiljøkanfredesetter Kulturminnelovens§ 20.
• Nyeretids kulturminnerkanfredesvedvedtaketter Kulturminneloven§§ 15,22og22a.
• Kulturminnerkanvernesetter Plan- ogbygningslovengjennomreguleringtil hensynssone–

bevaringavkulturmiljø i kommuneplan(§§11-8cog11-9 pkt. 7),ogreguleringsplan(§12-5
pkt. 5, 12-6 og12-7 pkt. 6,

Kulturhistoriskeller arkitektoniskverdifullekulturminnerogkulturmiljøersomkanvernesetter disse
lovene.Vedvurderingavverneverdierkandet i tilleggleggesvekt påviktigenaturverdierknyttet til
kulturminnene.
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6 Datagrunnlag
Utredningentar utgangspunkti følgendekulturminneregistreringer:

• SEFRAK
• Askeladden– Riksantikvarenskulturminnebase

Utsnitt avkart påAskeladden.

Deter ikkeregistrertfør-reformatoriskekulturminner(automatiskfredet) i området.Potensialefor
funn avautomatiskfredetekulturminnerer ikkevurdert i utredningen.Mulighetenfor å finne hittil
ukjenteautomatiskfredetekulturminnerrepresentereren usikkerhetvedplanleggingenavtiltaket.
Undersøkelseravområderi forhold til nyefunn er forhold sometter kulturminnelovens§ 9 pliktes
utredet påreguleringsplannivå.Behovfor arkeologiskregistreringvurderesnormalt av
fylkeskommuneni varslingsperioden.

Planområdetinngår i «planID64-51a – Kvartal51a»,stadfestet13.03.1978.Områdeter regulert til
senterområde,ogdet er ikke regulertbevaringavkulturminnerinnenforområdet.

Deter registrert flere kulturminnerfra nyeretid innenforogi nærtilknytningtil planområdeti
SEFRAKogAskeladden. Følgendekulturminnerliggerinnenforeller tilstøter planområdet:
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317/330– Skole,Hammerbrogate9, Nordsiden
ObjektID100150
SEFRAKID06052425
Bygningsnr.159161218
Bygningstype:Annetkulturhus
Annenbeskrivelse:Sydfløyenbyggetsommeieri.
Byggeti 1880.Bygdom i 1914og1983.Skolebygdtil i
1979. Mellomfløyvarelektriskfabrikk1914-1935og
bygdom i 1979.BygningenhusetFrøhaugogWathnes
videregåendeskole(kalt Handelsskolen).Demeget
godt vedlikeholdtelokaleneer nåikkei bruk (1994).
317/325– Bolighus,Hammerbrogate7, Nordsiden
(Karistua)
ObjektID127031
SEFRAKID06052448
Bygningsnr.159393801
Bygningstype:Annenlandbruksbygning
Annenbeskrivelse:Vognmannsbolig.Byggetpå1800-
tallet. Dørogvinduskiftet ogalkoveendret til badi
perioden1975-2000.

317/325– Bolighus,Hammerbrogate5, Nordsiden
ObjektID124700
SEFRAKID06052447
Bygningsnr.159181251
Bygningstype:Tomannsbolig,horisontaldelt
Annenbeskrivelse:Byggeår1872.

317/324- Bolighus,Hammerbrogate3, Nordsiden
ObjektID295916
SEFRAKID06052454
Bygningsnr.159181243
Bygningstype:
Annenbeskrivelse:Taker løftet mot Sog NV.
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317/323- Bolighus,Hammerbrogate1, Nordsiden
ObjektID262614
SEFRAKID06052450
Bygningsnr.159181235
Bygningstype
Annenbeskrivelse:Harvært kommunehus,siden
ingeniørkontormedhybleri 2. etasje.Uvisstom
opprinnelsen.Byggeti 1857.Skiftettak i 1984.
Sveitserdetaljerer erstattet avkopier.I 2. etasjeer det
en dekorertsalmed3 eldreovner.
317/316- Forretningsgård,Torvgata6, Nordsiden
ObjektID127028
SEFRAKID06052446
Bygningsnr.:20364793
Bygningstype:Forretningsgård
Annenbeskrivelse:Dørmot vester murt igjen.

317/333– Bolighus,Lagesensgate3, Nordsiden
Ikkekartfestet i Askeladden.
ObjektID– Ikkeoppgitt i Askeladden
SEFRAKID0605 2423
Bygningsnr.– Ikkeoppgitt i Askeladden
Bygningstype:Enebolig
Annenbeskrivelse:Byggetom innvendigi 1980til
skoleadministrasjonogtilbakeført til leiligheteri 1994.

317/332– Bolighus,Lagesensgate2, Nordsiden
ObjektID186233
SEFRAKID06052427
Bygningsnr.159161188
Bygningstype:Andresmåhusmed3 boligereller flere
Annenbeskrivelse:Antageligbyggeti perioden1825-
1850.Tilbyggfra sluttenav1940-årene.Vinduogdør i
svalgangnyligskiftet (1994).
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7 Verdivurdering
7.1 Ringerikekommunesvurderingavkulturminnerogkulturmiljø
Kulturminnenesomer registrert i SEFRAK-registereter vurdert avrådgiveri bygningsvernJoSellægi
2000-01.Kulturminneneer foreslåttplasserti 4 vernekategorier.Formeltvernavkulturminnene
skjerførstvedreguleringtil hensynssoneetter plan- ogbygningsloven,eller vedfredningetter
kulturminneloven.

Utdragfra kulturminnevurderingenfra 2000-01

Garasjei Lagesensgate3 er registrertsomkulturminne
i tabellenover.Det låopprinneliget uthuspåsamme
sted,mendet ble revetogerstattet avgarasjei 1956.
Eksisterendebyggbørderfor tasut avtabellen.

ForHammerbrogate9 skoleogskurer det understil
oppført «mykfunkis/ etterkrigsfunkis».Detteer ikke
korrekt.Meieriet bleoppført i 1880oger mestpreget
avdenneperioden,til trossfor senereombygginger.I
følgeregistreringenble skuretble oppført i perioden
1975-2000,oger derfor hellerikkepregetav
«etterkrigsfunkis».

Ringerikekommunearbeidernåmedenegenutreding
for nyeretids kulturminnerknyttet til revisjonav
kommuneplanen.I utredningenblir det foreslått
avgrensningavkulturmiljøsomskalsikresmed
hensynssonerogretningslinjeri kommuneplanen.

Planområdetliggerinnenforett avde foreløpig
foreslåtteområdene,sekartutsnitt til høyre.
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Område4 - Nordsia/Blyberghaugen

«Hoveddelenav bygningenei områdeter oppført i perioden1800-1899.Deter ogsånoenhussomer
oppført i sistehalvdelav1900-tallet. I områdeter det fleregårderi sveitserstil,samt noemyk-funkis-
og funksjonalisme(funkis)-stil.

NordreTorvmedtilliggendebygningsmasse,somstrekkersegopptil Blyberghaugen,fortelleren
viktig delav Hønefosssinhistorie.NordreTorvvar det opprinneligebytorveti Hønefoss.Torvethar
godt bevartehistoriskebygningeroger et veldefinertuterom.SlikNordreTorv,medbebyggelselangs
gater somsluttersegtil torvet, representererett av to områderi Hønefossderdet er størsttetthet av
bygningeroppførtmedinnslagavsveitserstil.NordreTorver regulerttil områdeav antikvarisk
kulturellverdi.ParkområdetNordreParknedmot fossenog munningavdenne,bleanlagtetter at
densistebybrannenhaddeherjetdenopprinneligetrehusbebyggelsenpå stedet.I parkenfinneren
fortsatt resteravmurentil Brennerigården,somblereveti 1934.

Deleravdeni dageksisterendeBlyberghaugenblenavngittetter PeterBlyberg,mølleeier.Området
bleopprinneligbebygdogbeboddav sagbruksarbeideresomslosegnedi byendaarbeidsplasserble
opprettet i sambandmedveldrevnesagbruk.I detteområdetvarbyenseldste,uregulertebebyggelse
etablertpå sluttenav 1700-tallet. Denvanligebebyggelsenvarsmå,lavetømmerhus.I 1865skaldet
havært rundt 25husi området.I dager det ikkemyeigjenav småhusbebyggelsenpåBlyberghaugen,
mensomdet nevnesi «Husog historiei Hønefoss»s.165-166avSverreDrange,omdet lille
arbeidersamfunnet,somrepresentererenannensideav Hønefossenndet bevartevelstående
bebygdemiljø,er dette verdtå minnes,og ivaretadet somgjenståravminnerfra dennetiden.»

7.2 Vurderingavinfluensområdet
Planområdetliggeri endenavensammenhengendegatestrukturi krysningspunktetmellom
HammerbrogatenogLagesensgate.

Hammerbrogateer pregetavgammeltrehusbebyggelse(oppførtetter storbranneni 1878)påden
enesidenogparkenogHønefossenpåandresiden.
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I førstedel avLagesensgatenvardet tidligereflere kolonialforretninger,mendisseer allenedlagt.På
hjørnetmellomLagesensgateogHammerbrogatelåbymeieriet.

Influensområdetmedregistrertekulturminner

Vimenerat det førstogfremster kulturminnenelangsHammerbrogateogdenærmeste
kulturminnenei Lagesensgatesomblir direktevisueltberørt avplanområdet.Planområdeter ikke
synligfra torget ogdenøversteskolebygningenfungereri dagsomenvisuellsperremellomøvreog
nedredel avLagesensgate,ogLagesensgate3 opplevesderfor mer somen del avboligområdetenn
somen delavmiljøet langsHammerbrogate. Deter i dagheller ingensammenhengmellom
funksjoneni bygningenelangsLagesensgate.Influensområdeter derfor avgrensetsomvistpå
kartutsnittet over.
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7.3 Vurderingogvektingavkulturminnerinnenforplanområdet

7.3.1 Hammerbrogate9

Bygningener opprinneligoppført somet tidstypiskmeierimeden2-etasjesbygningmot
Hammerbrogateogen laverefløy mot naboeiendommeni vest.Detvaret avmangemeieriersom
ble byggeti sistehalvdelav1800-tallet.

I 1900vardet ca.780meierieri Norge.PåKulturminnesøker det registrertspesieltmange
kulturminneri Opplandfylkeskommunen,ogi Buskerudhar Byarkiveti Drammendokumentert
meierihistorientil bl.a.Drammenmeieri.Det foreliggerderfor myekunnskapom meierivirksomheten
i landsdelen.

Anleggetfremståri dagsommindre lesbartogautentisk,daden langeindustripipener fjernet,
krysspostvindueneer skiftet ut mednyerevinduermedbareet felt øverst,teglveggenehar fått malt
overflate,taket er skiftet ogdet er satt inn takvinduoget størretakoppløftmot nord. I tillegger
trappenogdørapåhjørnetavbygget,somopprinneligledet inn til meieriets utsalgslokale,er fjernet,
ogbygningsmassenmot norder fjernet ogerstattet aven nyerefløy.

Fasadeuttrykketharendretsegfra tidligereå væreet godt detaljert oghøyreistbyggtil i dagå være
mer pregetavmurbygningmedstorehull i flaten. I mellombyggeter det vanskeligå sesporetter
historiskedetaljer,ogdet antasat det førstog fremster bakveggenmot naboi østogdelerav
fasadenmot vestsomer bevartavdendelen.I interiøret er det ikkesynligesporetter
meierivirksomheten,ogdet kanseut somom trappenmellom1. og2. etasjeer enestesporetter
opprinneliginteriør.Deter vanskeligå leseavinteriør ogeksteriør at dette harværtHønefossMeieri.
Dettegir byggetlavkunnskapsverdiknyttet til meierivirksomheten. Anleggeter mer pregetav
periodendadet varFrøhaugogWathneshandelsskole.Deflesteendringeneavbådeinteriørog
eksteriørogfløyeni nord,er utført i denneperioden(1936-93).

Anleggeter i forholdsvisgodstandmeden generellrominndelingoggodedagslysforholdsomgjør
det brukbarttil mangeformål. Mot Hammerbrogateer det en typiskmurbygningmedtidstypiske
detaljerrundt vinduogvedgesimsogmedmiddelsaldersverdi.Øvrigbebyggelseer tidstypiskfor en
senereperiode,menhar lavaldersverdi.
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VERDISETTING

• Kunnskapsverdier:Kunsomtypisk murbygning,ikke sommeieri
• Opplevelsesverdier:Somen del av gateløpet
• Bruksverdier:Godtilstand oggodedagslysforhold,men begrensetbruk i forhold til romløsninger.
• Alder,tidsdybdeogkontinuitet: Litenaldersverdi.Tidsdybdei forhold til variert bruk.
• Autentisitetogopprinnelighet:Autentiskveggog form. Interiør ogvindu er endret.
• Mangfold ogvariasjon:Nei, typisk murbygningfra perioden.
• Sammenhengoghelhet:Tidligerei miljø med flere kolonialbutikker i Lagesensgate.Nånærtorg og

butikker.
• Dynamikkogendring:Forholdsvistypisk endringav funksjonogtilbygg.
• Bruddogkontrast:Nei
• Lesbarhetogtydelighet:Vanskeligå lesehvilken funksjonbygningenhar hatt.
• Egnethet:Begrenseti forhold til funksjonogkrav til standard.
• Anvendbarhet:Begrenseti forhold til funksjonogkrav til standard.
• Sårbarhetogtålegrenser:Tålerbygningsvolumi tilsvarendeskalai nærområdet.
• Interaksjonnatur-kultur: VedparkenogHønefossen.
• Opprinneligsjeldent,sjeldentvedtilfeldig eller planmessigutvalg:Ikkesjelden.
• Representativtfor noesomer vanlignåellernoesomvarvanligfør: Somrepresentantfor meieri fra

slutten av1800-tallet.

VEKTING

• Kulturminnetrepresentererfasermedsærligbetydningfor historien/utviklingen: Førstedel av
meierihistorieni Hønefoss-distriktet, men sporetter meieri-driften er begrenset.

• Kulturminneter knyttet til virksomhetermedsærligbetydningfor historien: Foredlingogdistribusjon
avmeieriprodukter.

• Kulturminneter knyttet til hendelserellerbegivenhetermedsærligbetydningfor historien: Nei
• Kulturminneter knyttet til personermedsærligbetydningfor historien: Nei
• Kulturminneter avsærligbetydningfor eneller flere etniskegrupper(densamiskeurbefolkningen,

nasjonaleminoriteter eller andreetniskegrupper): Nei
• Kulturminnetharsærligarkitektoniskogarkitekturhistoriskverdi: Endretuttrykk. Må tilbakeføresfor

å få arkitektoniskverdi.
• Kulturminnethar særligbetydningsomkildetil historiender det finnesfå eller ingenskriftligkilder:

Andregodekilder i Drammensregionendokumentert påByarkiveti Drammen.
• Kulturminnethar særligbetydningsomressursfor lokalutviklingogverdiskaping: Begrenset

betydning.
• Kulturminnetsalderogtype utløserjuridiskevirkemidlerpå nasjonaltplan,sekulturminneloven: Nei
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7.3.2 Lagesensgate3

Postkortmedbildetatt rett etter 1900og poststemplet1912.Lagesensgate3 er enmørk2-etasjes
bygningmidt i bildet.http://www.ringeriksavisa.no/lokalhistorie2/1691-gamle-blyberghaugen

Boligener mestpregetavperiodenesom bolighus.Dener tidstypiskfor perioden,bådei forhold til
proporsjoner,fasadeuttrykkogrominndeling.

Bygningenoppfattessomforholdsvisautentisktil trossfor nyeretak (røstetlett luftet sperretak)med
sementtakstein,nyerekledningmedtidsriktigpanel,utskiftningavallevinduene,listverkog
inngangsparti.Byggetkanhahatt sperrehodermedsveitserstilsdetaljer,mendet er ingenslike
detaljerpåbygningeni dag.

Boligener godt vedlikeholdtogharderfor bruksverdimeddagensfunksjon,mendener uisolertog
tilfredsstillerikkefullt ut dagenskravtil standard.

Bygningenliggerinnenforområde 4 – Nordsia/ Blyberghaugensomi kommunensutkasttil utredning
avnyeretids kulturminner,foreslåsvernetsomkulturmiljøvedrevisjonavkommuneplanen.
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Forslagtil vernavkulturmiljøbegrunnesmedat Blyberghaugenvarbyenseldste,uregulerte
bebyggelseetablert påsluttenav1700-tallet somboligområdefor sagbruksarbeideresomsloseg
nedi byendaarbeidsplasserbleopprettet i sambandmedveldrevnesagbruk.Denvanlige
bebyggelsenvarsmå,lavetømmerhus.I 1865skaldet havært rundt 25husi området, meni dager
det lite igjenavdennebebyggelsensomrepresentererenannensideavHønefossenndet bevarte
velståendebebygdemiljø.

Lagesensgate3 bleoppført i 1899-1900somen to-etasjestømmerhusfor OlafAndreassen, ogble i
1920omfattenderestaurerti sveitserstilavtømrermesterThingelstad.Illustrasjonenunderviser
utsnitt avkart fra www.1888.nolagtoppåflyfoto meddagenssituasjon.Lagesensgate3 var ikke
bebyggeti 1888,og illustrasjonenvisertydeligat desmåskalaarbeiderboligeneliggernord for denne
eiendommen.Detvurderesderfor at Lagesensgate3 ikkeendel avkulturmiljøetmed
arbeiderboligerknyttet til sagbruket.

Kart fra www.1880.noog ortofoto somviserdagenssituasjon.
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VERDISETTING

• Kunnskapsverdier:Somtypisk bolighusfra rundt 1900.
• Opplevelsesverdier:Somen del av miljøet i Lagesensgatemed markantplassering.
• Bruksverdier:Uisolert og ikke tilpassetdagensbehovogkrav til standard, men for øvriggodtilstand.
• Alder,tidsdybdeogkontinuitet: Litenaldersverdiog tidsdybde.
• Autentisitetogopprinnelighet:Endretfasademen forholdsvistro mot opprinneligform oguttrykk.
• Mangfoldogvariasjon:Typiskbolighusi tre fra perioden.
• Sammenhengoghelhet:Delav trehusbebyggelsenlangsLagesensgate,men ikke del av det eldste

arbeidermiljøetvedBlyberghaugen.
• Dynamikkogendring:Endrettil dagenskrav.
• Bruddogkontrast:Plasseringavbolig utgjør en kontrast i gateløpet.
• Lesbarhetogtydelighet:Tunogbygningerhar godt lesbari forhold til funksjonogperiodede ble

oppført.
• Egnethet:Godtegnettil dagensfunksjon, men oppfyller ikke dagenskrav til standard,bl.a. uisolert.
• Anvendbarhet:Godanvendbarhet.
• Sårbarhetogtålegrenser:Den markantebeliggenhetengjørat den tåler endringi nærområdet.
• Interaksjonnatur-kultur: Hage
• Opprinneligsjeldent,sjeldentvedtilfeldig eller planmessigutvalg:Nei
• Representativtfor noesomer vanlignåellernoesomvarvanligfør: Ja

VEKTING

• Kulturminnetrepresentererfasermedsærligbetydningfor historien/utviklingen:Nei.
• Kulturminneter knyttet til virksomhetermedsærligbetydningfor historien:Nei
• Kulturminneter knyttet til hendelserellerbegivenhetermedsærligbetydningfor historien: Nei
• Kulturminneter knyttet til personermedsærligbetydningfor historien:Nei
• Kulturminneter avsærligbetydningfor eneller flere etniskegrupper(densamiskeurbefolkningen,

nasjonaleminoriteter eller andreetniskegrupper):Nei
• Kulturminnethar særligarkitektoniskogarkitekturhistoriskverdi:Nei,men til delslandemerkei

gaten.
• Kulturminnethar særligbetydningsomkildetil historiemedfå eller ingenskriftligkilder:Nei
• Kulturminnetharsærligbetydningsomressursfor lokalutviklingogverdiskaping:Nei
• Kulturminnetsalderogtype utløserjuridiskevirkemidlerpå nasjonaltplan,sekulturminneloven:Nei
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Oppsummeringverdisettingogvekting:

Verneverdientil Hammerbrogate9 økerpågrunnavdensammenhengenogdet kulturmiljøet
bygningener enviktigdel av.

32



8 Konklusjon– kulturminnerogkulturmiljø/ influensområde

Hammerbrogate Lagesensgate

Hammerbrogate

Lagesensgate

Hammerbrogate9: Etter flere ombygningerer verdientil meieribygningenmot Hammerbrogate9
somenkeltminneredusert,mendener viktigsomendel avkulturmiljøet i gaten.Deter først og
fremstvolum, høydeogformat sombør tasvarepåsomendel avfasaderekkenmot
Hammerbrogate, ogdet bør tashensyntil miljøet i forhold til gesimshøydeogtakvinkelmot sørog
valgavfasademateriale.

Lagesensgate3: Eiendommenvar trolig ikkebebyggetpå1700-tallet, ogeksisterendebolighusble
oppført i 1899-1900somet to-etasjestømmerhusfor OlafAndreassen. Dagensbygningervurderes
derfor ikkeå væreen del avkulturmiljø4 – Nordsia/ Blyberghaugen, dadette miljøetsverdi i
hovedsaker knyttet til at dette varbyenseldste,uregulertebebyggelseetablertpåsluttenav1700-
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tallet somboligområdefor sagbruksarbeidere. Lagesensgate3 er oppført senere, ogbygningener
ikkeknyttet til det småskalatrehusmiljøet.

Somenkeltminnevurderesderfor boligeni Lagesensgate3 i hovedsakå haverdisomtypisk
representantfor boligeroppført i tre vedårhundreskiftet.

Lagesensgateer enbratt gatemedstor høydeforskjell.Nr.3 liggerlavereennarbeiderboligenei
kulturmiljø4 – Nordsia/ Blyberghaugen. Arbeidermiljøetvil derfor ikkeværesåsårbarti forhold til
økt høydei nederstedelenavgaten.

9 Kilder
• Ropeid,Andreas,Hønefossbind 1: Sagbrukogsagarbeidere1600-1800.1.
• Ropeid,Andreas,Hønefossbind 2: Handverkogindustri1800-1900
• Ropeid,Andreas,Hønefossbind3: Kirke,skole,sentrumogservice1800-1963.
• Digitalarkivet:Folketellingfor Hønefoss1865
• Stokkeland,Kolbjørn:RingerikesMeieri 100år
• Drange,Sverre:Husoghistoriei Hønefoss
• Sellæg,Jo:Husi Hønefoss– byutvikling,byggeskikkogkulturminner.2007.
• KolbjørnStokkeland,PeterLindstad,TorbjørnSlåtto.1979.«RingerikesMeieri 100 år».

JubileumsbokpublisertavRingerikesMeieri.
• Byggesaksarkivet
• http://arkivverket.no/Digitalarkivet
• https://askeladden.ra.no/askeladden/
• http://nb.ra.no/nb/index.jsf
• http://www.ringeriksavisa.no/~vikarzhv/lokalhistorie2/5676-et-hjorne-pa-nordsiden
• http://no.wikipedia.org/
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4852-4  Arkiv: N00 &13  

 

Sak: 103/15 

 

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU) - uttalelse  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for 

fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når 

Ringeriksbanen blir bygd. 

 

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet legges 

til grunn for videre planlegging i Hønefoss. 

 

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden.  En 

kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre 

planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i 

sentrum. 

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en eventuell 

Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om 

videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som logisk og kunne 

aksepteres av lokalsamfunnet. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.08.2015: 

 

Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf til endring av 3. avsnitt i 

formannskapets innstilling: 

 

«Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden.  En 

kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre 

planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i 

sentrum.» 

 

Tilleggsforslag fra Magnus Herstad (Frp): 

 

«I den videre planlegging forutsettes det finansiering uten bompenger.» 

 

Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming over formannskapets innstilling: 

 

Første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

Andre avsnitt ble vedtatt mot 1 stemme (Bakken (Ap)). 



Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Henaugs forslag i tredje 

avsnitt, ble Henaugs forslag vedtatt mot 1 stemme (uavh). 

Fjerde avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 

Herstads tilleggsforslag fikk 6 stemmer (Frp) og falt. 

 
 



























SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/260-2   Arkiv: PLN 395  

 

0605_ 395 DETALJREGULERING FOR NORDRE PARK BOLIGSAMEIE - 

OPPSTART AV PLANARBEID 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park 

Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs. 

hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 

0605_395 Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 

Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og 

B samt Lagesens gate 3. Dette krever ny detaljregulering.  

 

Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått avsatt til hensynssone for kulturminner i 

arbeidet med revidering av kommeplanen. Eksisterende bebyggelse i planområdet er i 

kommunens registreringer vurdert til å ha kulturhistorisk verneverdi. Planen om å rive 

eksisterende bygninger og føre opp nye boligbygg er i direkte konflikt med forslaget om 

hensynssone. Buskerud fylkeskommune går sterkt imot riving av de to verneverdige 

bygningene. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir 

bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være 

irreversibelt, også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette 

området. 



Innledning / bakgrunn 
Hammerbrogaten 9A og B a/s ved grunneier Jan Solberg har tatt kontakt med rådmannen 

med ønske om å utvikle blokkbebyggelse til boliger på sin eiendom i Hammerbrogate 9A og 

B samt Lagesens gate 3. Da slik utvikling ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan, 

ønsker forslagstiller å fremme oppstart av ny reguleringsplan for eiendommen. 

 

Beskrivelse av saken 

 
Dagens situasjon 

På den sørlige delen av området (Hammerbrogate 9) befinner seg bygningsmassen til 

tidligere Frøhaug og Wathnes videregående skole (Handelsskolen). Opprinnelig var dette 

Hønefoss Meieri som ble oppført i 1878. Bygningen er delt opp i tre fløyer mot henholdsvis 

sør, øst og nord. De danner en hesteskoformasjon rundt en gårdsplass, med åpning mot vest. 

På vestre del av gårdsplassen står det en uthusbygning. Bygningene står for tiden tomme.  

 

I den nordlige delen av planområdet (Lagesens gate 3) står det et toetasjes bolighus i tre, 

bygget i 1899, samt et uthus fra 1956. Bolighuset er for tiden utleid. 

 

Planer under arbeid i området 

 

Kommuneplanen er under revisjon. Planområdet ligger i et område som vil bli foreslått 

avsatt til hensynssone for kulturminner i kommeplanen. Planen om å rive eksisterende 

bygninger og føre opp nye boligbygg er derfor i direkte konflikt med forslaget om 

hensynssone. Dette verneforslaget skal diskuteres grundig og sendes på høring før det fattes 

vedtak. Det vil inngå i prosessen hvor det kan legges frem innspill til kommuneplanen. 

Tidsrammen er her ikke fastlagt, men det vil sannsynligvis fremme forslag om hensynssoner 

i løpet av 2015.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

 

Forslagsstiller ønsker å la rive eksisterende bygg i Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 for 

å oppføre tre nye leilighetsbygg på eiendommene. Leilighetsbyggene skal ha fire etasjer 

pluss parkeringskjeller, være øst-vest orienterte med sørvendte balkonger, og inneholde til 

sammen 47 leiligheter. Disse vil være 2-, 3- og 4-romsleiligheter, med hovedvekt på 3-roms. 

Byggene vil ha saltak for å tilpasse seg bebyggelsen i nærområdet, se vedlegg 3. 

 

Planområdet er på ca. 3450 m2. Aktuelle arealformål vil være boligformål og veiformål. 

 

Mulige konfliktforhold 

 

Eksisterende bebyggelse i planområdet er i kommunens registreringer vurdert til å ha 

kulturhistorisk verneverdi. En utbygging i tråd med forslagsstillers planer vil være i strid 

med bevaring av denne verdien. 

På den annen side ønsker kommunen sentral boligfortetting i tråd med nasjonale 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Konflikten vil bestå i å avveie 

disse hensynene mot hverandre. 

Forprosjekter 

 



LINK Arkitektur, konsulent for forslagsstiller, har utarbeidet en rapport om kulturminner og 

kulturmiljø i og rundt planområdet. Rapporten konkluderer med at hjørnebygningen i 

Hammerbrogate, det tidligere Hønefoss Meieri, i seg selv ikke lenger har så stor verdi som 

kulturminne. Dette på grunn av flere ombygninger som har endret byggets opprinnelige 

uttrykk. I forhold til trehuset i Lagesens gate 3 blir det slått fast at dette ikke er en del av den 

opprinnelige bebyggelsen av små arbeiderboliger på Blyberghaugen. I den grad den 

kulturhistoriske verdien er knytte til å være en del av det opprinnelige miljøet, har boligen 

derfor redusert bevaringsverdi.  

 

 

Forhåndshøring 

I etterkant av oppstartsmøtet ble det foretatt en begrenset forhåndshøring hos 

kulturminnevernmyndigheten Buskerud fylkeskommune, se vedlegg 5. Hovedtrekkene i 

innspillet er referert og kommentert under. 

 

«Nordre Torg og gatene rundt, blant annet Hammerbrogate, er et relativt enhetlig 

bygningsmiljø, fortsatt sterkt preget av brannene i 1854 og 1878, både i gatestruktur og 

bebyggelse. Hammerbrogate, som bare har bebyggelse på nordsida, inneholder i alt seks 

bygninger. Selv om de er noe ulike, framstår de som et samlet miljø, uten nyere bygninger 

eller andre større inngrep. I kommunens kulturminneregistrering har hjørnebygningen 

Nordre Torg 6, Hammerbrogate 1, 5 og 7 og Lagesens gate 3 fått høy verneverdi. 

Hammerbrogate 3 og 9 har fått middels verneverdi. Her har vi bare omtalt 

hovedbygningene. Vi vil oppgradere verneverdien til Hammerbrogate 9 til høy verneverdi, 

med større vekt på bygningens historie, som meieri og handelsskole. Dette er funksjoner 

som har hatt betydning for en stor del av befolkningen. Miljøverdien er også høy, bygningen 

har en viktig rolle der den definerer hjørnet av de to gatene. Sammenhengen med eldre 

bebyggelse på Nordre Torg og i Torggata og Strandgata har stor betydning. Hele gateløpet 

er i kulturminneregistreringen foreslått som et verneområde, sammen med bebyggelsen ved 

Nordre Torg.  

Lagesens gate 3 ligger godt synlig i den bratte bakken nederst i Lagesens gate, og henger 

naturlig sammen med miljøet med mindre trehus på Blyberghaugen.» 

 

Det vil være mulig å rive den øvrige bebyggelsen i Hammerbrogate 9 og bygge nytt på 

denne eiendommen. Vi ser det som viktig at ny bebyggelse underordner seg og tilpasser seg 

den eksisterende verneverdige bebyggelsen, spesielt i forhold til høyde og volum. Videre 

bør ny bebyggelse fortrinnsvis plasseres slik at den slutter opp om eksisterende 

hovedstruktur. 

 

Vi går sterkt imot riving av de to verneverdige bygningene på eiendommene: 

hjørnebygningen i mur i Hammerbrogate 9 og bolighuset i Lagesens gate 3.» 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen har tatt kulturminnevernmyndighetens vurderinger til orientering. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64, «Kvartalet 51 a» fra 26.01.78, se 

vedlegg 2. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til allmennyttig formål, 

veiformål og friområde. Veitraséen nord i gjeldende regulering er ikke lenger aktuell, og er 

ikke ført videre i gjeldende kommuneplan. 



 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Hammerbrogate 9A og B AS er forslagstiller.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: 317/330, 317/331 og 317/333. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til sentrumsformål og 

boligformål. Som nevnt ligger planområdet i et område som vil bli foreslått avsatt til 

hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommeplanen. 

 

 

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 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 
 

Man vil kunne anta at utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Informasjon og medvirkning i planprosessen tenkes ivaretatt gjennom offentlig ettersyn. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt til å gå for løsningen med å vedta planen under forutsetning av fasadebevaring av 

Hammerbrogate 9, er at man vedtar planen slik forslagsstiller har fremmet den. 

Konsekvensen av dette alternativet blir riving av all eksisterende bebyggelse i planområdet, 

med påfølgende oppføring av nye boligbygg. Dette vil være en irreversibel løsning, 

kulturminneverdiene tatt i betraktning. 

 

Et annet alternativ til vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det 

er fattet vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for 

kulturminnevern. Dette er en del av arbeidet med revidering av kommuneplanen. Et slikt 

vedtak vil gi rom for grundige diskusjoner rundt hvor det skal være hensynssoner for 

kulturminner. Samtidig vil det gi en uavklart situasjon for forslagsstiller, hvilket er uheldig. 

 

Prinsipielle avklaringer 



Hovedkonflikten i denne saken ligger i interessemotsetningen mellom fortetting og 

kulturminnevern. Dette diskuteres under «Rådmannens vurderinger - Riving av verneverdig 

bebyggelse». 

 

Rådmannens vurdering 
 

Eksisterende grøntstruktur 

Økt antall boliger i planområdet kan resultere i en mulig økt bruk av grøntarealene på  

St. Hanshaugen. 

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

Hammerbrogate 9 ligger svært sentralt mot fossen og Nordre park. Den har en markant 

plassering på hjørnet av gaten som strekker seg i direkte forlengelse av Nordre Torv, et av 

de best bevarte opprinnelige bymiljøene som er igjen i Hønefoss. Den gamle meieri-

bygningen representerer en historisk epoke fra den gang man hadde meieri midt i byen. Den 

opprinnelige teglsteinsbygningen er nå malt, døren mot gata er fjernet og krysspostvinduene 

er skiftet ut. Dette er likevel endringer som lar seg gjøre om, og bygningen vil kunne føres 

tilbake til sitt opprinnelige uttrykk.  

 

Rådmannen mener at bygningen har en egenverdi i kraft av de funksjoner den historisk har 

hatt. Særpreget den tilfører miljøet som befinner seg i gata og rundt Nordre Torv vil 

forsvinne ved en eventuell riving. Dette særpreget lar seg ikke videreføre til et nytt bygg, 

selv om dette er tilpasset det omkringliggende miljøet i volum og materialevalg.  

 

Forslagsstiller viser til dokumentasjon som holder frem at det ikke er anbefalelsesverdig å 

isolere gamle teglsteinsbygninger fra innsiden. Dette gir fare for forvitring av teglsteinen. 

Likevel ser man at dette blir gjort med hell i mange lignende saker hvor industribygg i tegl 

er transformert til boliger. Her kan nevnes Solberg Spinneri i Nedre Eiker og Buskerud 

Papirfabrikk i Drammen.  

 

Rådmannen har vært i kontakt med Norsk Kulturminnefond som stiller seg positiv til søknad 

om økonomisk støtte til et prosjekt med en transformasjon til boliger og tilbakeføring til 

opprinnelig uttrykk i Hammerbrogate 9. Fondet har ytet lite støtte til prosjekter i vårt 

område, og de ønsker en god fordeling av sine midler over hele landet. Forslagsstiller er 

informert om muligheten til å søke økonomisk støtte fra fondet til et slikt 

tilbakeføringsprosjekt.  Rådmannen stiller seg positiv til et slikt alternativt prosjekt hvor 

man bevarer fasaden mot gateløpet. Forslagstiller har imidlertid uttrykt at dette alternativet 

ikke vil være aktuelt for ham, se vedlegg 8. 

  

Når det gjelder trehuset i Lagesens gate 3, mener rådmannen at det har en verdi i kraft av å 

være en del av en samlet trehusbebyggelse, selv om det ikke var en del av det opprinnelige 

arbeidermiljøet på Blyberghaugen. I en eventuell vektig av hva som er av størst 

kulturhistorisk verdi av Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3, vil rådmannen mene at 

førstnevnte har den største verdien på grunn av dens plassering på hjørnet, mot fossen, og i 

dirkete forlengelse av Nordre Torv.  

 

Et svært viktig forhold i saken er at planområdet ligger i et område som vil bli foreslått til 

hensynssone for kulturminner i den pågående revisjonen av kommuneplanen. Før det 



foreligger vedtak på en eventuell hensynssone her, vil det være forhastet å fatte vedtak om å 

gå videre med en plan som forutsetter riving. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være med til å redusere bruk av bil i sentrum. 

Det vil kunne øke muligheten til mer gang- og sykkeltransport. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

De planene som nå foreligger vil etter rådmannens vurdering endre landskapsbildet ved 

fossen betydelig, både på avstand i form av siluett-virkning, i tillegg til at bygningene, slik 

de nå er skissert, vil bryte sterkt med det omkringliggende miljøet også på nært hold.  

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Rådmannen mener at sentrumsnære boliger vil være positivt for handelsbyen Hønefoss. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen synes det har vært en vanskelig vurdering å komme frem til anbefalt vedtak i 

denne saken. Her er ønsket om fortetting kommet i konflikt med kulturminnevernet. Den 

eksisterende bygningsmassen i planområdet, og da spesielt Hammerbrogate 9, er av 

kulturminnevernmyndigheten vektet til å ha høy verneverdi, og rådmannen mener også at 

disse bygningene er av stor betydning for byens særpreg i kraft av de funksjonene de 

historisk har hatt. 

 

Generelt mener rådmannen det er viktig med utvikling. Det er derfor ønskelig å legge til 

rette for vekst og aktivitet. Samtidig er det viktig å ta vare på byens sjel også i 

utviklingsprosessen, slik at byen bevarer sin egenverdi og sitt særpreg. Med tanke på ønsket 

om at byen skal være attraktiv, er dette viktige momenter. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget, under en minimumsforutsetning om at fasaden av Hammerbrogate 9 blir 

bevart. Denne anbefalingen bygger på det faktum at fjerning av fasaden vil være 

irreversibelt, også om man senere vedtar å legge en hensynssone for kulturminnevern i dette 

området. Rådmannen mener derfor det er riktig å bevare inntil det er fattet politisk vedtak 

om hensynssoner. Risikoen ved det anbefalte vedtaket er imidlertid at utviklingsplanene 

stopper opp, da forslagsstiller har uttrykt at en løsning med fasadebevaring ikke vil være 

aktuell for ham å gå videre med, heller ikke har det vært aktuelt for ham å visualisere denne 

løsningen i form av skissetegninger. 

 

Et alternativt vedtak er at planforslaget ikke kan få noen endelig avgjørelse før det er fattet 

vedtak i saken om hvilke områder av byen som skal settes av til hensynssoner for 

kulturminnevern.  

 

 

 

 

 
Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Gjeldende plankart, 26.01.78 



3. Nordre Park – presentasjon av prosjektet, 20.01.14 

4. Materiale til oppstart, 19.05.14 

5. Forhåndsuttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 20.05.14 

6. Kortfattet historiske fakta-ark fra forslagsstiller, 17.09.14 

7. Kulturminner og kulturmiljø - fagrapport fra LINK Arkitektur, 26.09.14 

8. Informasjon og dokumentasjon fra forslagsstiller, 26.09.14 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/260-4  Arkiv: PLN 395  

 
Sak: 192/14 
 
395 Nordre Park Boligsameie - Detaljreguleringsplansak  
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park 
Boligsameie under forutsetning av fasadebevaring av Hammerbrogate 9, dvs. 
hjørnebygningen på hjørnet av Hammerbrogate/Lagesens gate. 

 
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 
 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 
Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.11.2014: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Hovedkomiteen (HMA) viser til befaring og orienteringer før møtet 10.11.2014,  og  
vedtar oppstart av 0605_395 Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 

 
2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan 64, «Kvartal 51 a», ved vedtak av 0605_395 

Detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 
 

3. Kommunen vedtar å legge oppstart av planforslag 0605_395 Detaljregulering for 
Nordre Park Boligsameie ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Nanna Kristoffersen (Sol) og Alf Meier (Ap) tok opp rådmannens forslag. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og hovedkomiteens (HMA) 
innstilling, ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 



Innspill etter varsel om oppstart av planarbeid knyttet til Nordre Park 
Boligsameie 
 

Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Ringerikes Blad og på kommunens nettsider 23.05.2015, samt i 
brev til naboer og andre høringsinstanser datert 22.05.2015. Frist for innspill ble satt til 6.7.2015. Det 
har til sammen kommet inn 16 merknader. Disse oppsummeres med de mest sentrale punktene og 
kommenteres fortløpende. Innspillene i sin helhet legges ved i saken.  

 

Statens Vegvesen, datert 03.07.15 

SVV anbefaler at kommunen ikke omregulerer området før det er avklart i KVU for Hønefoss om 
Vesttangenten skal videreføres eller ikke.  

Forslagsstillers kommentar: I møte utbygger hadde med Ringerike kommune før eiendommen ble 
kjøpt, ble det bekreftet at arealet som var avsatt til omkjøringsveg skulle avreguleres.  

I KVU for Hønefoss anbefaler SVV Miljøkonseptet (K3). Dette konseptet innebærer at Vesttangenten 
blir skrinlagt.  

Rådmannens kommentar: SVV sier i sin anbefaling at «Miljøkonseptet» kommer marginalt bedre ut 
enn «Sentrumskonseptet», men at sistnevnte også kan aksepteres da det ved utbygging av 
Ringeriksbanen kan bli nødvendig med en indre omkjøringsvei. 

I møte 27.08.15, sak 103/15 vedtok kommunestyret følgende høringsuttalelse til KVU Hønefoss:  

«Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for fremtidens 
transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når Ringeriksbanen blir bygd. 

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet legges til grunn 
for videre planlegging i Hønefoss. 

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En 
kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre planleggingen, 
herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i sentrum. 

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en eventuell Bypakke 
Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om videre planlegging. 
Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.» 

Rådmannen ønsker på bakgrunn av dette å gjøre oppmerksom på at det er forbundet usikkerhet til 
hvilke løsninger som kommer til å bli valgt. Endelig beslutningsmyndighet ligger hos 
Samferdselsdepartementet.  

 

Jernbaneverket, datert 04.06.2015 

Jernbaneverket påpeker at området det er varslet oppstart for ligger ca. 90 meter øst for Roalinjen. 
Avstanden er så stor at Jernbaneverket ikke har merknader til planarbeidet. 
 
Forslagsstillers kommentar: Tatt til orientering 



Rådmannens kommentar: Angående statlig plan for utbygging av Ringeriksbanen og E 16 er det i 
skrivende stund ikke bestemt endelig avgrensning for planområdet. Det er mulig at det vil komme en 
avgjørelse på dette i løpet av høringsperioden for planforslaget. 

 
 
Fylkesmannen i Buskerud, datert 25.06.2015 

Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
og understreker at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive 
løsninger og begrensing av privat motorisert transport. Dette gjøres eksempelvis ved høy 
arealutnyttelse i nærhet til knutepunkter for kollektivtransport. 

Planområdet ligger i et område med bymessige kvaliteter, og eksisterende bebyggelse har 
kulturhistorisk verneverdi. Planarbeidet må derfor legge stor vekt på å ivareta bygningsmiljø og 
estetikk, både ved utforming av nye enkeltbygg og ut fra hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
bymiljø. 

Det vises også til barn og unges interesser og rettes fokus mot gode uteoppholdsarealer, samt 
prinsippene om universell utforming. Det minnes også om at kommunen skal legge vekt på 
energiomlegging og energieffektivisering gjennom planleggingen. Hvis planområdet ligger i 
konsesjonsområdet bes det om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. 

 

Forslagsstillers kommentar:  
Innspill tas til orientering. For å ivareta kvalitetene i bymiljøet på Nordsia er det foreslått hensynssone 
bevaring over den gamle handelsskolens fløy mot Hammerbrogate. I tillegg er byggehøydene redusert 
henholdsvis 1 og 2 etasjer for å virke mindre dominerende i bymiljøet.  

 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Buskerud Fylkeskommune, datert 26.06.2015 

Fylkeskommunen kommenterer i forhold til kulturminner:  
Det vises til uttalelse datert 20.05.2014 der det påpekes at de to eldste bygningene innenfor 
planområdet, hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 og bolighuset i Lagesens gate 3, begge vurderes å 
ha høy verneverdi.  

Fylkeskommunen mener de foreslåtte boligblokkene virker svært høye og dominerende i forhold til 
bebyggelsen langs Hammerbrogate og småhusbebyggelsen på Blyberghaugen nord for planområdet. I 
fylkeskommunens forrige uttalelse ble det understreket at ny bebyggelse bør underordne seg og 
tilpasse seg eksisterende verneverdige bebyggelse, spesielt i forhold til høyde og volum. Det ble også 
anbefalt at ny bebyggelse fortrinnsvis bør plasseres slik at den slutter opp om eksisterende 
hovedstruktur. 

Fylkeskommunen mener skissene til ny bebyggelse bryter sterkt både når det gjelder høyde, volum, 
materialvalg og plassering, og deres vurdering er at den planlagte bebyggelsen vil ha stor negativ 
virkning for den verneverdige bebyggelsen i nærområdet, samt for viktige elementer i byen som 
fossen og Nordre park.  



Fylkeskommunen ser det som positivt at hjørnebygningen Hammerbrogate 9 skal bevares. Når det 
gjelder øvrige nyere bebyggelse i Hammerbrogate 9 vil fylkeskommunen ikke motsette seg riving. 
Fylkeskommunen vil imidlertid gå sterkt imot riving av Lagesens gate 3 som en bygning med høy 
verneverdi. Det anbefales videre at både Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 legges inn som 
hensynssone c) bevaring av kulturmiljø. 

Avslutningsvis frarådes bebyggelsen som er skissert ved kunngjøring av oppstart, og det anbefales at 
prosjektet bearbeides i henhold til fylkeskommunens anbefalinger om tilpasning til eksisterende 
bebyggelses når det gjelder høyde, volum og plassering.   

Forslagsstillers kommentar:  
Siden varslingsperioden er prosjektet blitt bearbeidet for å ikke virke dominerende i bymiljøet. Det 
nordlige leilighetsbyggets høyder er redusert med 1 etasje og det sørlige nybyggets høyder er redusert 
med 2. Forslagstiller mener videre at hensynssone bevaring over det gamle handelsskole/meieri-
bygget er et sterkt grep som sikrer kulturmiljøet ved Nordre park. Når det gjelder Lagesensgate 3 så 
vises det til Kulturminnefaglig rapport datert 26.09.2014, som konkluderer med at dette bygget ikke 
har vesentlig verdi som enkeltminne eller som bestanddel i den organisk fremgrodde 
trehusbebyggelsen på Blyberghaugen. 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Ringerike kommune – miljøavdelingen, datert 01.06.2015 

Miljøavdelingen i kommunen mener den skisserte bebyggelsen ser helt uproblematisk ut med hensyn 
til friluftsliv og miljøvern. 

Forslagsstillers kommentar:  
Tas til orientering. 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. 

 

Ringeriks-Kraft, datert 06.07.2015 

Det informeres om at Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, og at 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. Det vises til gjeldende 
tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og endringer/flyttinger av anlegg som følge 
av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også eventuelle midlertidige anlegg under 
arbeidene.  
 
Ringeriks-kraft ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
planområdet. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det vil bli nødvendig med ny 400V trafo i prosjektet. Utbyggingsavtale med RIK -Nett vil inngås. 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. 

 

 

 



Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, datert 28.05.2015 

HRA understreker viktigheten av at det settes av nok plass til avfallshåndtering. Renovasjonsbilene 
skal kjøre frem til dunker/anlegg samt ha snuplass. Det gjøres også oppmerksom på at nedgravde 
avfallsløsninger er mulig i Ringerike kommune. Skal det bygges avfallsrom må det være stort nok. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Det foreslås nedgravd løsning plassert ved nedkjøringen til p-kjeller. Tiltakshaver har vært i dialog 
med HRA i forbindelse med utforming av planforslag. 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. 

 

Fortidsminneforeningen på Ringerike v/Knut Ridderhus, datert 06.07.2015 

Det poengteres at planområdet ligger i et av de mest bevaringsverdige områdene i byen, og vises til 
kommunens NB-notat til Riksantikvaren. 

Fortidsminneforeningen mener videre at den skisserte bebyggelsen ikke respekterer området, og at høy 
bebyggelse på denne tomta vil endre landskapet totalt, noe som ansees uheldig.  

Fortidsminneforening mener også at Lagesensgate 3 er et viktig bygg i gata som har registrert 
verneverdi, og som ikke bør tillates revet.  

Forslagsstillers kommentar: 
Når det gjelder byggehøyder, volumer og verneverdige bygninger i planområdet, vises det til 
kommentaren til Fylkeskommunens merknad. Når det gjelder Riksantikvarens NB-register vil vi 
påpeke at de delområdene i Hønefoss som per i dag er innlemmet i registeret er; Follumåsen, 
Jugendgårdene og Løkka. Delområde Blyberghaugen/Nordsiden ble foreslått i kommunens NB-notat, 
men er ikke tatt inn i Riksantikvarens register.  

Rådmannens kommentar: Rådmannen har merket seg at området Blyberghaugen/Nordsiden ikke er 
tatt med inn i Riksantikvarens register. Det er heller ikke foreslått som regionalt viktig 
bevaringsområde i forslag til regional plan for kulturminner i Buskerud. Dette betyr ikke at området 
ikke kan ha lokal verdi. Rådmannen er derfor positiv til at skisseforslaget til oppstarts-høringen nå er 
revidert og justert, der det jo også lagt inn hensynssone bevaring av hjørnebygningen Hammerbrogate-
Lagesens gate. 

 

Anette og Peter Bekkestad, datert 07.07.2015 

Bakkestad mener at skisserte forslag er preget av dominerende bygningsmasse, og at høyden på 6 
etasjer vil passe dårlig inn med bebyggelsen i nabolaget.  

Den skisserte bebyggelsen vil redusere utsikten mot sør-øst fra Bekkestads eiendom, og resultere i 
dårligere solforhold på morgenen. Ny bebyggelse vil også gi innsyn til eiendommen i Lagesensgate 8. 

Forslagsstillers kommentar:  
Med utgangspunkt i merknadene etter varsling av oppstart, er byggehøydene blitt redusert henholdsvis 
med en og to etasjer. Solforholdene på den aktuelle eiendommen vil i svært liten grad endres på 
morgenen i vinterhalvåret. Bekkestads hus ligger vest for planområdet og solforholdene vil ikke 
endres til andre tider på døgnet eller i sommerhalvåret. 
 



Man må påregne tettere utbygging i byområder enn i landlige strøk. Noe innsyn på tvers av 
eiendomsgrenser er dermed ikke til å unngå, og bør ikke være til hinder for en utvikling som er i tråd 
med overordnede retningslinjer. 
 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Audun Bakkerud, datert 06.07.2015 

Bakkerud mener den skisserte bebyggelsen i for stor grad bryter med det eksisterende landskapet og 
bebyggelsen i området – både estetisk og størrelsesmessig. Bakkerud foreslår å heller bygge ut tomta 
med en terrasse-typologi som i større grad tar hensyn til omkringliggende bebyggelse og landskap. 

Bakkerud er for øvrig bekymret for hvordan den skisserte bebyggelsen vil endre områdets karakter, og 
forringe området, samt solforholdene på en rekke av eiendommene i nabolaget. 

Bakkerud mener også at 40 til 50 nye boenheter vil endre trafikksituasjonen ved Nordre 
park/Hellerudbakken dramatisk.  

Utover disse punktene har Bakkerud en rekke generelle tanker om hvordan Hønefoss kan bli et bedre 
sted.  

Forslagsstillers kommentar: 
Den foreslåtte bebyggelsen har siden varsling av oppstart blitt redusert i høyden og har fått en mindre 
fremtredende rolle i bybildet. Bebyggelsen stiger nå gradvis fra Hammerbrogate og nordover. For 
øvrig vises det til kapittel om landskap i planbeskrivelsen. Når det gjelder solforhold, så viser 
solstudien at enkelte av eiendommene i nærområdet vil få bedre solforhold enn tidligere, og at enkelte 
vil få marginalt endrede solforhold.  
 
En realisering av planforslaget vil kun generere en mindre mengde ny trafikk; fra ca. 4700ÅDT i dag 
til ca. 4850ÅDT. (jfr. trafikknotat). 
 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Birte Birkelund, datert 06.07.2015 

Birkelund er positiv til at det verneverdige gamle meieribygget tenkes bevart, men mener for øvrig at 
den skisserte bebyggelsen ikke harmonerer med/hensyntar den eldre/eksisterende bebyggelsen i 
området. Birkelund mener den skisserte bebyggelsen vil bli svært dominerende og ruvende i området.   

Forslagsstillers kommentar:  
Jfr. svar til flere av de andre innspillene om reduksjon av byggehøyder. Det vises også til kommentar 
til Fylkeskommunen vedrørende kulturmiljø.  
 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 



Heidi Kvammen, datert 06.07.2015 

Kvammen er engstelig for at den skisserte bebyggelsen vil endre nabolagets karakter, og at de 
skisserte byggene vil resultere i innsyn og forringelse av hennes eiendom i Hammerbrogate 1.  

Forslagsstillers kommentar: 
Det vises til kommentar til Bekkestad vedr. innsyn. Forslagstiller anser ikke utbyggingen å være 
konkret verdiforringende for den aktuelle eiendommen.  

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Randi Brit Jørgensen og Harry Øysæd, datert 02.07.2015 

Jørgensen og Øysæd protesterer på det sterkeste mot en utbygging i tråd med skissene forelagt ved 
varsling av oppstart. Dette skyldes at: 

- Solforholdene på eiendommen vil endres drastisk, hovedsakelig etter klokka 15. 
- Redusert utsikt og innsyn fra nye boliger. 
- Blyberggata er ikke egnet for trafikk til og fra nye boliger.  
- Det er mye leire i grunnen på byggetomt og naboeiendommer. Hvordan kan naboeiendommer 

sikres under gravearbeidene? Vil det fremdeles være beboelig for naboer under 
byggeperioden? Deres hus og de planlagte nye blokkene ligger alle i en relativt bratt sydvendt 
skråning. Om det legges til rette for utbygging på aktuelle eiendommer (høyhus eller lavere 
bygninger) bør det stilles krav til grundige grunnforhold-undersøkelser. 

- I boligområdet ligger det i dag flere boliger som er verneverdige ifølge vernemyndighetene.  
- Den skisserte bebyggelsen vil endre landskapsbildet ved fossen betydelig. Bebyggelsen vil 

bryte sterkt med det omkringliggende miljøet.  
- Oppføringen av den skisserte bebyggelsen vil gi en drastisk verdiforringelse av Blyberggata 4 

og flere andre eiendommer i nabolaget. 

Forslagsstillers kommentar 
Det vises til vedlagte solstudier. Bebyggelsen er redusert etter mottakelsen av merknadene til varsel 
om oppstart, og medfører nå mindre konsekvenser for den aktuelle eiendommen. Solstudien viser at ny 
bebyggelse får konsekvenser for solforholdene på deler av eiendommen fra sen ettermiddag i 
sommerhalvåret. På kveldstid reduseres skyggevirkningene igjen. (Se analyseutsnitt 23. juni kl. 
20.00.) I vinterhalvåret forringes solforholdene fra rundt klokka 15. Kl. 17 er de sentrale delene av 
tomta skyggelagt i både eksisterende situasjon og planforslag. Forslagsstiller er uenig i at endringene 
fra dagens situasjon er drastiske. 

Utsikten fra eiendommen er også i dag noe begrenset grunnet bebyggelsen i Lagesensgate 3. 
Forslagsstiller påpeker at utsikten mot byen i sør og øst ikke påvirkes. Når det gjelder innsyn så vises 
det til kommentarer til innspill fra Bekkestad. 

Det vil ikke åpnes for trafikk i Blyberggata. All motorisert adkomst til ny bebyggelse vil gå via 
avkjørsel i Lagesens gate. Dagens trafikk til og fra Lagesens gate 3 vil opphøre i forbindelse med 
realisering av planen.  

Grunnforholdene ble grundig undersøkt i forbindelse med bygging av "nyfløyen på Handelsskolen" i 
1977. Grunnen består av fast leire og morene i bunn. Alle bygg i område står godt uten setninger. Det 
vil bli gjennomført nye grunnundersøkelser før prosjektet settes i gang. Alle naboeiendommer vil bli 
besiktiget av uavhengig takstmann før oppstart av byggearbeidene. Nye skader som kan tilbakeføres til 



byggearbeidene i ettertid vil bli erstattet / utbedret. Det nevnes også at både utbygger og entreprenører 
er pålagt å ha forsikringer som dekker dette.  

Når det gjelder kulturminner, kulturmiljø og bebyggelsens størrelse og landskapsbilde, vises det til 
kommentar til Fylkeskommunen m.fl.   

Vedtak av reguleringsplanen vil medføre av vegtraseen som i dag er regulert over planområdet og en 
rekke boligtomter i nabolaget blir avregulert. Avreguleringen vil fjerne usikkerheten for flere av 
eiendommene i området og medføre en verdiøkning.  

Rådmannens kommentar: Innspillet er i hovedsak godt nok kommentert av forslagsstiller. Angående 
veitrasé vises det til rådmannens kommentar til uttalelsen fra Statens Vegvesen. For mer utdypende 
kommentar forøvrig, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

Nina og Ole Kristiansen, datert 02.07.2015 

Nina og Ole Kristiansen mener den skisserte bebyggelsen vil ødelegge for utsyn. De mener også at 
den virker ruvende og ikke passer inn i den øvrige bebyggelsen.  

De mener også at adkomst til en av blokkene i Blyberggata vil kunne bli kaotisk med tanke på veiens 
smale bredde.  

De hevder også at det vil bli problematisk med inn- og utkjøring nederst i Hellebakken.  

Forslagsstillers kommentar: 
Bebyggelsen er blitt redusert i høyden. Fordi bebyggelsen senkes ned i terrenget vil den fra nord 
fremstå som 3-4 etasjes. Det understrekes at den foreslåtte bebyggelsen høyeste gesims nå vil ligge 
lavere enn mønehøyden i Blyberggata 2. Det vises for øvrig til planbeskrivelsen tema om landskap.  

Blyberggata vil ikke benyttes som atkomst til den foreslåtte bebyggelsen.  

Siden varsling om oppstart er atkomsten flyttet lenger unna Hellebakken, blant annet for å forbedre 
trafikksikkerheten.  

 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

Karl-Petter Endrerud og Anna Skogstrøm, datert 05.07.2015  

Endrerud og Skogsstrøm mener tomten er egnet for terrasseløsninger i småskala og ikke til kompakte 
dominerende høyblokker.  

De mener også at bebyggelsen ikke tar hensyn til naboer eller til det eksisterende verneverdige 
bomiljøet/bymiljøet i Hammerbrogate og Lagesens gate. Det hevdes også at den skisserte bebyggelsen 
vil bryte totalt med helheten og landskapet i bydelen, og forringe Endreruds og Skogsstrøms bomiljø 
og livskvalitet.  

Videre understrekes det at den skisserte bebyggelsen vil gi: 

- Innsyn til Endreruds og Skogsstrøms hus 
- Drastiske reduksjon av solforholdene – hus og hage vil stort sett være i skygge.  
- Betydelig økt biltrafikk 
- En betydelig verdiforringelse av eiendom 

 



Forslagsstillers kommentar:  
Forslagsstiller understreker at bebyggelsen er blitt redusert i høyden siden varsel om oppstart for å 
imøtekomme innspill. 

Det understrekes også at det her ikke er snakk om høyblokker. Når det gjelder kulturmiljøet, 
landskapsbildet, innsyn mm, vises det til tidligere kommentarer og kulturminnerapporten.  

Solstudien viser at planforslaget vil resultere i endringer i solforholdene på de aktuelle eiendommene, 
men når det gjelder Hammerbrogate 5 og 7 er det også snakk om forbedringer. I vinterhalvåret vil 
solforholdene forbli tilnærmet identiske, men planforslaget medfører noe mer sol inn i hagen på 
ettermiddagen. I sommermånedene vil forholdene være like fra til ca. kl. 18. Etter dette vil det bli mer 
sol på gårdsplassen, men noe mindre lenger inn i hagen.  

I følge trafikknotatet vil planforslaget kun medføre en mindre økning trafikk, fra ca. 4700 ÅDT til 
4850 ÅDT.  

 

Rådmannens kommentar: Innspillet er i hovedsak godt nok kommentert av forslagsstiller. Rådmannen 
vil spesielt gjøre oppmerksom på at planene er endret etter oppstartsvarsling, og at nåværende 
planforslag legger hensynssone over den gamle delen av det gamle meieriet/handelsskolen for 
bevaring av gateløpet i Hammerbrogate. For øvrig er den planlagte bebyggelsens karakter endret både 
med reduksjon av høyder og tilpasning i forhold til materialevalg mm. For mer utdypende kommentar, 
se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 

 

 

Diverse naboer, datert 02.06.2015 

Merknadene er sendt på vegne av 18 beboere i nærområdet. Flere av dem har også sendt merknader i 
eget navn:  

Karl Petter Endrerud 
Anna Skogstrøm 
Marianne Skogstrøm Endrerud 
Maren Skogsstrøm Endrerud 
Mathilde Skogstrøm Endrerud 
Tom Yngve Larsen 
Unni Larsen 
Aslaug Stamstad 
Synnøve Andersen 
Karina Brun 
Per E Fjeld 
Birte Birkelund 
Randi- Berit Jørgensen 
Nina Kristiansen 
Ole Erik Kristiansen 
Audun Bakkerud 
Heidi Kvammen 
Terje Andersen 



De undertegnede motsetter seg den skisserte bebyggelsen på det sterkeste. Dette med utgangspunkt i at 
de mener bebyggelsen ikke er tilpasset helheten og verneverdig bebyggelse i området og at den 
foreslåtte bebyggelsen i for stor grad vil endre bymiljøet på Nordsia/Blyberghaugen. 

 

Forslagsstillers kommentar:  
For å imøtekomme innspillene i forbindelse med varsling av oppstart med planarbeid, er byggenes 
høyde blitt redusert med henholdsvis 1 og 2 etasjer. Dette gjør at bygget blir mindre fremtredende i 
bylandskapet. For å ivareta kulturmiljøet på Nordsia foreslås det å bevare den gamle handelsskolens 
fløy mot Hammerbrogate. For øvrig vises det til den kulturminnefaglige rapporten. 

Rådmannens kommentar: Innspillet er godt nok kommentert av forslagsstiller. For mer utdypende 
kommentar, se «Rådmannens vurdering» i saksfremlegget. 
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Nordre 
Park boligsameie i Hønefoss i Ringerike kommune

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for boli-
ger i Nordre Park boligsameie i Hønefoss i Ringerike kommune. Vi ber om at forhold 
knyttet til landskap, barn og unges interesser, støy, luftforurensning, energi og univer-
sell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med overordnede føringer. 

Bakgrunn

Vi viser til brev av 22. mai 2015 med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Nordre Park boligsameie, Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3, gnr. 317bnr. 330, 331 og 
333 i Hønefoss i Ringerike kommune. 

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av to nye boligblokker og omgjøring av 
eksisterende hjørnebygning til leiligheter. Arealet er i dag regulert til allmennyttig formål, fri-
område og vei. I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til boligområde og senterområde.

Fylkesmannens kommentarer

I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging står det at 
utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik 
at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transport-
former. I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på 
høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode uteområder 
og miljøkvalitet tillegges vekt. Behovet for eventuelle tiltak for å sikre gående og syklende 
trafikksikre forbindelser til sentrumsfunksjoner og kollektivtransport bør vurderes. 

Planområdet ligger i et område med bymessige kvaliteter, og eksisterende bebyggelse har kul-
turhistorisk verneverdi. Planarbeidet må derfor legge stor vekt på å ivareta bygningsmiljø og 
estetikk, både ved utforming av nye enkeltbygg og ut fra hensynet til omkringliggende be-
byggelse og bymiljø. I nye Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, står det blant annet at kommunene skal ta hen-
syn til landskapsverdier. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen. I den grad 
det er relevant må det redegjøres for hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er 
vurdert og fulgt opp. 

Videre må Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser legges til grunn. Vi viser 
spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Vi minner om at leke-
arealer på tak ikke kan aksepteres som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på 



bakkenivå. En vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal føl-
ge planforslaget, og tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Det må også leg-
ges vekt på trafikksikre løsninger, blant annet trygg skolevei.

Nye boliger med uteoppholdsareal må sikres støyforhold i tråd med Klima- og miljødeparte-
mentets Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Ut fra beliggenheten sentralt i 
byen kan det etter et nærmere begrunnet behov kunne vurderes avvik fra anbefalte støygrenser 
i tabell 3, forutsatt at vilkår i støyretningslinjen følges opp, blant annet stille side, lokalisering 
av rom for støyfølsomme bruksformål og tilfredsstillende uteoppholdsareal. Støyfaglige ut-
redninger må følge saken og eventuelle nødvendige støytiltak må innarbeides i planen. Vi 
minner også om Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging T-1520. 

I nye Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig re-
solusjon 12. juni 2015, står det at kommunene skal legge vekt på energiomlegging og energi-
effektivisering gjennom planleggingen. Vi viser også til Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk kli-
mapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og bygningslo-
ven § 3-1 punkt g. Vi er usikre på om planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom det ligger innenfor, minner vi om at det er planen som iverksetter tilknyt-
ningsplikten til fjernvarmenettet, jf. plan- og bygningsloven § 27-5. Vi ber 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. 

Kommunen kan også utenfor et konsesjonsområde stille krav om tilrettelegging for forsyning 
av vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Dette innebæ-
rer at det vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig og settes av areal til 
rørtraseer og lignende, slik at området sikres fremtidige muligheter for dette. Vi minner om 
teknisk forskrift (TEK10) hvor det er krav om at minst 60 % av varmebehovet skal kunne 
dekkes av alternative varmeløsninger for bygninger over 500 m2.

Til slutt minner vi om at planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming, 
jf. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fasgsjef

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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Faks:      Deres ref.: 14/260 

E-post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no   Vedlegg:    
 
 

 

 

 

Merknad til varsel om oppstart av detaljregulering for Nordre Park Boligsameie, 

Hønefoss. 

 

Jernbaneverket er statens fagorgan for jernbanevirksomhet og har blant annet et 

forvaltningsansvar i forhold til planarbeid i medhold av plan- og bygningsloven. Hensynet 

til sikkerhet og fremkommelighet langs banestrekningen er sentrale vurderingsmomenter, 

både i forhold til dagens situasjon og fremtidig utvikling. 

 
Området det er varslet oppstart for ligger ca. 90m øst for Roalinjen. Avstanden er så stor at 
Jernbaneverket ikke har merknader til planarbeidet. 
 
 
  
 
Med hilsen  
 

 
Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning  
  
 Knut Oddvar Stene 
 utreder og planlegger 
  
Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 



Fra: Lisa Grenlund Helgesson [Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.06.2015 09:44:04 

Emne: SV: Oppstartsvarsel Nordre Park Boligsameie, Hønefoss 

Vedlegg:  

Hei, 
Dette ser uproblematisk ut med hensyn til friluftsliv og miljøvern. 
 
Med vennlig hilsen 
  
Lisa Grenlund Helgesson 
Rådgiver, miljøvern 
Ringerike kommune 
Postboks 123, Sentrum 
3502 Hønefoss 
Tlf: 32117570/40917817 

  
www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/  
 
 
 

Fra: Ingrid Liseth  
Sendt: 26. mai 2015 14:28 
Til: postmottak@fmbu.no; postmottak@bfk.no; nve@nve.no; postmottak@jbv.no; Firmapost-Sør; 
nordre.buskerud@politiet.no; post@ringeriks-kraft.no; firmapost@hra.no; kjetil.bockmann@vardar.no; 
elisabeth.solenby@hotmail.com; thomfunder@gmail.com; Geir Sverre Svingheim; Tollef Uppstad 
Buttingsrud; Arne Lange Hellum; Gunnar Hallsteinsen; Ingrid Strømme; Unni Suther; Lisa Grenlund 
Helgesson; Einar Gustav Brinch; Jostein Nybråten 
Kopi: Jan Solberg; gom@linkarkitektur.no 
Emne: Oppstartsvarsel Nordre Park Boligsameie, Hønefoss 

 
Hei! 
 
Vedlagt følger brev med  varsel om oppstart av detaljregulering for Nordre Park Boligsameie, Hønefoss. 
 
Det er også lagt ved andre aktuelle saksdokumenter. 
 
Informasjonsmøte avholdes på Hotel Ringerike tirsdag 9. juni kl. 17.00 (se varselsbrevet). 
 
Merknadsfristen er satt til mandag 6. juli 2015. 
 
 
Mvh 

 

Ingrid Liseth 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 



Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 60 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
 

 



Fra: Gunn M. Johannessen [Gunn@hra.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 28.05.2015 16:06:48 

Emne: SV: Oppstartsvarsel Nordre Park Boligsameie, Hønefoss 

Vedlegg:  

Hei 
Den eneste kommentaren HRA har er at det settes av nok plass til avfallshåndtering. Renovasjonsbilene 
skal kjøre frem til dunker/anlegg samt ha snuplass. Gjør også oppmerksom på at nedgravde 
avfallsløsninger er mulig i Ringerike kommune. Dette er store beholdere som graves ned og hvor kun 
innkastenhet er synlig over bakken. Skal det bygges avfallsrom må det være stort nok. 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 
Tlf: 61314726 
gunn@hra.no 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 

Fra: Jarle Bakken  
Sendt: 26. mai 2015 15:08 
Til: Gunn M. Johannessen 
Emne: VS: Oppstartsvarsel Nordre Park Boligsameie, Hønefoss 

 
 
 

 

Fra: Ingrid Liseth [mailto:ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 26. mai 2015 14:28 
Til: postmottak@fmbu.no; postmottak@bfk.no; nve@nve.no; postmottak@jbv.no; Firmapost-Sør; 
nordre.buskerud@politiet.no; post@ringeriks-kraft.no; Firmapost; kjetil.bockmann@vardar.no; 
elisabeth.solenby@hotmail.com; thomfunder@gmail.com; Geir Sverre Svingheim; Tollef Uppstad 
Buttingsrud; Arne Lange Hellum; Gunnar Hallsteinsen; Ingrid Strømme; Unni Suther; Lisa Grenlund 
Helgesson; Einar Gustav Brinch; Jostein Nybråten 
Kopi: Jan Solberg; gom@linkarkitektur.no 
Emne: Oppstartsvarsel Nordre Park Boligsameie, Hønefoss 

 
Hei! 
 
Vedlagt følger brev med  varsel om oppstart av detaljregulering for Nordre Park Boligsameie, Hønefoss. 
 
Det er også lagt ved andre aktuelle saksdokumenter. 
 
Informasjonsmøte avholdes på Hotel Ringerike tirsdag 9. juni kl. 17.00 (se varselsbrevet). 
 
Merknadsfristen er satt til mandag 6. juli 2015. 



 
 
Mvh 

 

Ingrid Liseth 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 60 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
 

 







Fra: peter@bekkestad.no [peter@bekkestad.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: anette.holten.bekkestad@if.no [anette.holten.bekkestad@if.no] 

Sendt: 07.07.2015 10:10:30 

Emne: Nordre Park Boligsameie 

Vedlegg:  

Hei, 
 
Viser til brev av 22. mai angående oppstart av detaljregulering for Nordre Park Boligsameie. 
Vi som eiere av Lagesensgate 8 er nærmeste nabo til Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3.  
 
Har prøvd å ringe forslagstillers kontaktperson, Jan Solberg flere ganger, men har dessverre 
ikke kommet igjennom til han, men vi har følgende innspill til planarbeidet.  
 
Vi er i utgangspunktet positive til utbygging av gamle handelskolen for boliger, men synes at 
nåværende forslag er preget av veldig dominerende bygningsmasser i lokalområet. Vi synes 
spesielt at høyden på 6 etasjer vil passe dårlig inn med annen bebyggelse, og for oss som 
eiere av Lagesensgate 8 vil dette ha en direkte negativ konsekvens ved at vi vil få redusert 
utsikt mot sørøst, men enda viktigere er  at vi vil få direkte innsyn til alle uteområdene og 
flere av rommene i huset tilhørende eiendommen i og med at planlagte bygg vil ha “utsikt” 
ned og inn til Lagesengate 8. Dette vil både forringe verdien av eiendommen og 
bo/livskvaliteten til beboerne i Lagesensgate 8  
 
Av egen erfaring og ved å studere utvidet sol/skygge analyse vil også mye av morgensolen 
forsvinne fra eiendommen, som er med på å ytterligere øke de negative konsekvensene ved 
en utbygging i denne skala (antall etasjer) av Nordre Park Boligsameie. 
 
Ta gjerne kontakt med Peter Bekkestad på telefon 916 81 8785 da vi er positive til å 
diskutere alternative muligheter. Vennligst bekreft mottatt.  
 
 
Mvh, 
 
Anette og Peter Bekkestad 
 
 
 
 
 



Karl-Petter Endrerud og Anna Skogstrøm
Hammerbrogaten 5 og7
3513 Hønefoss MOTTATT

0 0 JUL 201s

Ringerike kommune,
Areal- og byplankontoret,
Postboks 123 Sentrum,
3502 Hønefoss

Hønefoss 5. Juli 2015

INNSIGELSE P.4. FORSLAG:
NORDRE PARK BOLIGSAMEIE . OPPSTART AV DETALJREGULERING.

Som nærmeste nabo til Hammerbrogaten 9 og Lagesens gate 3 vil vi med dette komme med
innsigelser til den foreslåtte utbyggingen "Nordre park boligsameie".
Vi er positive til byutvikling i Hønefoss og vi s¡mes det vil kunne bli fint med flere naboer i
området. Tomten som er foreslått utbygd til boliger inviterer til terasseløsninger i småskalaformat
og ikke til kompakte og dominerende høyblokker.

Den foreslåtte utbyggingen framstår for oss som en ren provokasjon da det ikke på noen måte tar
hensyn til naboer eller til det eksisterende bomiljøet i Hammerbrogaten og Lagesens gate. Å
integrere et nytt i bygg i et gammelt og verneverdig område krever stor respekt for det eksisterende
og autentiske miljøet. Denne respekten er helt fraværende i forslaget.

Området Hammerbrogaten, Lagesens gate og Blyberghaugen er et unikt og verneverdig bomiljø
bestående av små og store trehus med skjermede gamle hager som strekker seg opp mot
Sankthanshaugen. Det er disse kvalitetene som gjør området til et fantastisk sted å bo. Bebyggelsen
i Hammerbrogaten er fra 1870-80 årene.

De foreslåtte byggeplanene vil bryte totalt med helheten og landskapet i denne bydelen. Byggene
vil overta hele perspektivet for området Nordre Torv - Hammerbrogaten - Blyberghaugen sett fra
byen og bybrua. Byggene som er planlagt vil bli 7 meter lavere enn toppen av Sankthanshaugen.
Denne bydelen har historisk verdi og er høyt prioritert som verneområde også i Ringerike
kommunes egne dokumenter.

Vi vil vise til Rådmannes uttalelse i forbindelse med forslagsstillers første utkast til utbygging der
Rådmannen skriver:

De planene som nå foreligger, vil etter Rådmannens vurdering endre landskapsbilde ved
fossen betydelig, både på avstand i form av siluettvirkning, i tillegg til at bygningene slik de
nå er skissert, vil bryte sterkt med det omliggende miljøet også på nært hold.
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Vi viser videre til Ringerike kommunes svar til Riksantikvaren datert 03.12.2009:

Ringerike kommune har gjennomgått forslaget om varsomhetsområder, knyttet til nasjonale
kulturminneinteresser, som er fremlagt på bakgrunn av anbefaling fra Buskerud
Fylkeskommune vl JømJensen. (...) Vi har rangert de ulike områdene etter følgende orden
der A er høgst prioritert område

6 Storgata/Søndre Torg/Stabellsgatel Øy a
8 Nordsiden / Blyberghaugen
l l Follumåsen

Høyblokkene som er foreslått i planene vil føre til at vi som nærïneste nabo vil få en stor forringelse
av vâtrtbomiljø og dermed livskvalitet.

Forslaget vil føre til:

' Innsikt til vårt hus og hage fra nesten alle leilighetene eller leilighetenes terrasser

' Drastisk reduksjon av solforholdene, hus og hage vil stort sett være i skygge.

' Betydelig økt biltrafikk.

' En betydelig verdiforringelse av vår eiendom.

Vi har hus fra 1870 årene og vi er veldig bekynret for sprengningsarbeid i anleggsperioden.

Som nærmeste naboer kan vi ikke akseptere en utbygging i denne størrelsesorden. Vi forventer at
bygningsmassen holder seg innenfor samme høyde som dagens bygninger og gjentar at
Hammerbrogaten 9 og Lagesens gate 3 egner seg for terasseleiligheter.

Vi stoler på at fagmiljø ogpolitikere i Ringerike kommune tar hensyn til områdets egenart og verdi
og til at vi som naboer ikke skal miste de mulighetene og kvalitetene som vår eiendom innehar.

Vennlig hilsen

Karl-Petter Endrerud
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Birte Birkelund 

Lagesens gate 14 

3513 Hønefoss 

                                                                                                                                   Hønefoss 6.juli 2015 

Areal og byplankontoret  

Ringerike kommune 

 

Innspill til sak 14/260-15 –Norder Park boligsameie. 

 

Jeg vil med dette komme med mine tanker rundt den foreslåtte utbyggingen i Hellebakken, på gamle 

Meieriet/Handelsskolens tomt. 

 

Da jeg var på jakt etter bolig i Hønefoss for 5 år siden, visste jeg at jeg ville bo i et gammelt hus med 

historie og helst også på et sted som fortalte historien til byen jeg har blitt så glad i etter å ha bodd 

her i 20 år. 

Jeg fant min lille «hule» på toppen av Hellebakken og her trives jeg så godt! Det er et så vakkert, rolig 

og grønt strøk med masse historie både i veggene her i huset, samt området rundt. Det er også nært 

til skogen og vakre St.hans haugen ruver som  en grønn diamant omkranset av de gamle små 

trehusene. 

 Jeg har deltatt på by vandring  på Norsia og det har vært så spennende å høre om livet her i gamle 

dager da fossen  var stor og mektig og arbeiderboligene sto tett her på haugen. Det er et utrolig 

spennende og historisk sted og jeg er så stolt over å bo på denne siden av fossen der «alt» startet!  

Jeg syns det har vært trist å se at gamle merieriet/handelsskolen bare står og forfaller. Det særegne 

meieri bygget er det viktig å ta vare på og det er en sentral del av Hammerbrogaten.  

Da jeg fant nabovarselet i posten trodde jeg først det var en spøk eller en feil… Det kom svært 

overraskende på meg at dette virkelig var et seriøst utkast!! Hele tegningen er feil, da det ser ut som 

om alt er flatt. Hellebakken er jo ikke tatt med her i det hele tatt…. Det eneste jeg syns var fint å se 

på dette utkastet var at nettopp gamle meieriet var bevart. Men så igjen,- hvor var harmonien 

mellom det gamle bygget og de nye leilighetene??  

Jeg syns det er spennende med nytt sammen med det gamle, men det nye må ikke» ta liv» av det 

som er her fra før. Disse blokkene som er kommet frem i forslaget her vil jo dominere alt i dette 

området. De store husene vil sees overalt som noe ruvende og ikke særlig estetisk heller. Jeg er 

sikker på at dette kan gjøres på en bedre måte, der det gamle og det nye vil harmonere sammen. 

Samtidig vil alt det grønne vi nå ser når vi står på brua eller i parken nedenfor bakken bli helt skjult 

bak disse monster husene. Det er jo veldig synd, da det er viktig med grønne områder også i en by. 

Det er svært uheldig å ødelegge eksiterende grøntområder. Og da spesielt synd når ødeleggelsen 

skyldes  bygging av hus som ikke passer inn i området ellers.  

  



Jeg tenker det er mer naturlig med terasseleiligheter på denne tomten, Dette vil ikke bli for høyt i 

bybilde, samt at det vil harmonere med at det ligger i en bakke.  

Slik jeg opplever dette utkastet er at man ikke tar hensyn til området i det hele tatt! Nå kan de nye 

husene bare bryte med alt….?!!! Hvordan ønsker vi å vise frem vår by til besøkende og nye beboere? 

Vi ønsker vel å vise at vi er stolte av byen vår og at vi tenker helhet. Bygninger blir stående i mange år 

fremover og da må vi tenke nøye igjennom hva vi ønsker å se av hus i vår lille fine by, der det skjer så 

mye fint og som som også er en liten perle for oss som bor her nå. 

Juvelen ligger på Norsia og denne må vi passe godt på så den kan skinne og leve lenge lenge enda 

som den historiske juvel den er!! 

Norsia er også et viktig bevaringsverdig område i kommunen. 

Jeg er så glad for at jeg  fant min drømme hule akkurat på denne siden av fossen og jeg syns det er 

veldig viktig å bevare dette stedet.  

Jeg håper og tror at kommunen vil lytte til alle oss berørte parter som nå i disse dager sender sine 

innspill til denne utbyggingen!!!!!  

Forslag har blitt forkastet før pga. høyden til de planlagte husene… disse husene var betydelig lavere 

enn de som kom i dette nye forlaget… Så da er det rart om plutselig dette vil gå igjennom!!! 

 

Jeg har stor tro på at kommunen vil gjøre det beste for Hønefoss byen min  

 

Vennlig hilsen  

Birte Birkelund 

 

 

 

 



Fra: Heidi Kvammen [hekvamm@online.no] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 06.07.2015 13:43:02 
Emne: Merknad ang. utbygging Hammerbrogate/Lagesensgate 

Vedlegg:  

  
Merknad ang. utbygging i Hammerbrogate/Lagesensgate. 

  
Jeg eier og bor i Hammerbrogate 1. Det har jeg gjort i ca fem år. Jeg flyttet hit fordi jeg 

fant et hus som hadde en høy grad av autentisitet og historie ved seg og det hadde en 
usjenert bakgård. Dessuten lå det i et område med det samme suset av historie og 

autentisitet. Jeg har brukt mye tid, penger og krefter for å kunne bo her i mange år 
fremover. I likhet med Jan Solberg kjøpte jeg hus med høy verneverdi. Vi har begge 

kjøpt hus som kommunen ønsker å bevare for fremtiden. Vi har begge kjøpt hus i et 
område som er viktig for byens identitet. Dette må vi begge ta ansvar for.  

  

Høye bygninger vil åpenbart føre til at utbygger tjener mere penger på prosjektet sitt. 
Verdien på boligen min vil forringes når mange leiligheter har innsyn rett ned i bakgården 

og når nærmiljøet skifter helt karakter. Den vesle bakken opp Lagesensgate er et av de 
koseligste stedene jeg vet om i byen.  

  
Jeg opplever at naboene mine har en sterk kjærlighet til området. Vi ønsker oss flere 

naboer, også på meieritomta. Men vi ønsker også at flere skal ønske å bo i og ta vare på 
de gamle husene rundt denne tomta. Det er viktig å beholde de som bor her fra før og 

som ønsker å bevare strøkets karakter. Det er vanskelig å få noe til å gro under en 

koloss.  
  

Hilsen Heidi Kvammen, Hammerbrogate 1 
  

  



Fra: Heidi Kvammen [hekvamm@online.no] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 06.07.2015 12:30:28 
Emne: Merknad ang. Utbygging i Hammerbrogate/Lagesensgate 

Vedlegg:  

  
Merknad angående utbygging Hammerbrogate/Lagesensgate. 

 
Utbyggingstomta ligger i et av de mest bevaringsverdige områdene i byen. (Vi viser til 

kommunens eget NB-notat til Riksantikvaren basert på grundig, faglig registrering av 
bygninger og områder).  

  
Utbyggers planer viser absolutt ingen respekt for området. Høye bygninger på denne 

tomta kommer til å endre landskapet totalt. Haugen i Blyberghaugen kommer til å 
forsvinne. Blyberghaugen var et arbeiderstrøk med småhus. Disse småhusene fins der 

fortsatt. Man kan ikke bygge høyhus i et slikt område. Utbygger ønsker dessuten å rive 

Lagesensgate 3. Dette huset er i seg selv registrert med høy verneverdi (jmf. 
kommunens kartside), i tillegg til at det ligger i et område med høy verneverdi. Dette 

huset er en viktig bidragsyter til verneverdien i denne gata. Dersom man tillater riving av 
denne bygningen, tar man ikke det grundige registreringsarbeidet på alvor.  

  
Vi som forening ønsker å gjøre folk oppmerksomme på hvilke kulturverdier vi har i byen 

vår. Det må være et mål at de verneverdige husene/områdene eies av folk som 
anerkjenner disse verdiene.  

  

Hønefoss har flust av ledige tomter og arealer som egner seg til byutvikling. Derfor 
mener vi det er ekstremt viktig at vi ikke nå kaster barnet ut med badevannet. Hønefoss 

trenger byutvikling, men trenger også en ansvarlig forvaltning av kulturverdier som skal 
være med på å gjøre byen attraktiv for alle. Byidentiteten styrkes gjennom kulturell 

bevissthet.  
  

En utbygging vil endre områdets karakter for alltid. Ved å si ja til profittmaksimering vi 
her ser eksempel på, sier man nei til de verdiene man i utgangspunktet ønsket å verne 

om. Skal vi tillate at en aktør får ødelegge for alle andre som ønsker å utvikle denne 

delen av byen i retning av et kulturelt og næringsmessig aktivum ved fossen? 
  

Fortidsminneforeningen på Ringerike, v/ leder Knut Ridderhus. 
  

  



Audun Bakkerud  

Lagesens gate 14 

3513 Hønefoss 

Tel: 91865494 

 

Areal- og byplankontoret 

Ringerike kommune                                                                                   6.juli 2015 

 

Uttalelse/ innspill i sak 14/260-15 – Nordre Torv Boligsameie 

 

Jeg ønsker (varslet nabo) å komme med innspill i denne saken, og ønsker aller først å fremme 

noen grunnleggende synspunkter som jeg tror er relevante. Dernest går jeg inn på konkrete sider 

ved dette prosjektet slik det framstår pr i dag. Til slutt setter jeg dette inn i en utvidet 

sammenheng – med noen tanker om byplanstenkning generelt, og kommunens ansvar for dette.  

 

Byen vår - Byutvikling 

Jeg mener det er bra at det skjer byutvikling, og at nye prosjekter settes i gang i Hønefoss. Det er 

bra og viktig at det utvikles nye boliger i byen – også sentralt i byen. Kanskje ikke minst sentralt. 

Vi går sikkert inn i en spennende periode for byutvikling i Hønefoss de neste årene, både med 

og/eller uten Ringeriksbane. En utvikling mot en by som er tettere befolket/ har oppgradert 

bygningsmasse, har større tilbud/ høyere aktivitetsnivå (næringsliv, kulturtilbud, turisme osv) og 

er miljømessig godt tilrettelagt. Alt dette henger sammen. 

Det er grønt å bo i sentrum – å ha mange folk i sentrum. Hvis også byen planlegges for et 

grønnere trafikkbilde, blir effekten enda større. Og hvis samtidig det som gjør det attraktivt og 

mangfoldig å bo i sentrum bevares og forsterkes – enda mer! Og hva gjør sentrumslivet attraktivt 

i Hønefoss? Korte avstander, gamle trehus og bevaringsverdige bydeler med historisk klangbunn. 

Grønne lunger og parkområder på begge sider av brua, langs elvebredden fra Rabba/ Hengsle til 

Shiongslunden og Arena-området – ikke minst med den unike Petersøya, midt i byen. 

Utfordringen blir selvsagt å finne plass, samtidig som disse grønne lungene bevares.  

 

I prosessen som kommer vil det komme nybygg. Noen helt greie, men forhåpentligvis også noen 

virkelig spennende, nye signalbygg som løfter byen inn i en enda mer spenstig arkitektonisk 

variasjon – og helhet. Og det vil komme ombygginger, som kanskje kan ta i bruk gamle (tomme?) 

bygg på nye måter (f eks boliger?), og vil kunne sluse nye bygg inn i gamle bydeler, på en måte 

som beriker byen. Moderne arkitektur kan på sitt beste være stilig både i brudd med og i 

«samtale» med gammel arkitektur/ bebyggelse. Firmaet som er koblet inn i dette prosjektet på 

Nordsia, Link, står bak flere flotte prosjekter, blant annet den fantastiske Nordlyskatedralen.   



   

MEN…… 

Det er særdeles skuffende å se det prosjektet som legges fram her. Det ble på infomøtet i juni 

presentert som et «kompromiss», pga fredningen av hjørnebygget og tilbakekalling av tidligere 

prosjekt - men framstår snarere enn kompromissvillig/-vennlig som usedvanlig påtrengende, ja 

nærmest som provosert/provoserende? Men dessverre ikke på en arkitektonisk spenstig måte. 

Det oppsiktsvekkende er snarere den fullstendige mangelen på fleksibelt tilpasset arkitektonisk 

fantasi.  

 

En prosjekttegning i posten – en tur på brua…. 

Den dagen jeg fikk prosjekt-papirene i posten (Lagesens gate/ Blyberghaugen), var jeg på vei til 

byen. Jeg tok en titt på dem, stusset litt umiddelbart da jeg så tegningen og de voldsomme 

blokkene – men merket meg omtrent hvor store de var, og gikk videre. Omtrent ved Hattemakern 

på bybrua snudde jeg meg. Og det jeg så var bybildet sånn vi kjenner det, med Nordre Park/ 

monumentet, fossen og elveparken, Blyberghaugen/ StHanshaugen – hele det klassiske og 

byhistorisk viktige området fra Norsia-torvet til demningen, og bakover mot Rabba. 

Et område (Nordsida/ Blyberghaugen) som av kommunen selv er definert som en av tre høyest 

prioriterte bydelsområder i forhold til nasjonale kulturminneinteresser (jmf Notat, saknr 09/38-

69, L12, 3.12.2009). 

Og så satte jeg inn, så for meg: det nye bygget, sånn jeg husket det fra tegningen.  

Når trærne er grønne, dekkes nå hele Hammerbrogata, inkl gamle handelsskolen, av trær og løv 

– og hele haugen bakover framstår som en blanding av gamle trehus og grønne lunger. Med det 

foreslåtte bygget vil dette totalt forandres. Den prosjekterte bygningsmassen vil ruve over alt 

annet, og dominere bybildet sett fra sør fullstendig. Og dette bygget bryter totalt med bydelen/ 

helheten/ bylandskapet – uten å tilføre noe som helst annet av helhetlig verdi. Det ble snakket 

om trefliser i fasaden? For å forankre «historikken» rundt trevare i Hønefoss by…. Men blokkene 

framstår som malplasserte kopier av Grorud-blokker light fra 1960 (retro-stil?). Blokkene bryter 

med både bydel OG terrenget…! Og de overtar fullstendig fokus UTEN å tilføre noe nytt og kult, 

som et elegant signatur-bygg i besta fall ville kunne gjøre. 

 

For; landskapet på gjeldende tomt inviterer heller til terrasse-løsning enn høyblokk a la Grorud? 

Å bygge trinnvis fra hjørnebygget, evt med liten bakgård/ fellestun, før en gradvis oppbygning i 

rimelig høyde (ha som maks høyde: lik det gamle trehuset som skal rives i Lagesensgate 3?), og i 

en viss balanse både med det faktiske terrenget, gradvis stigning, og omkransende 

bygningsmasse.  

Blyberghaugens hengende hager??? Med noe tømmer i utsmykning/ fasader, og en fossefall-

fontene/ «fossefall» langs veggen mot gata (som samtidig kan være vanningskilde for 

balkongenes «hengende hager») – og alt kan gjerne være drevet av solkraft…???  

Hvorfor ikke? ;-) Poenget er: det kan gjøres mye nytt som også beriker og speiler det gamle…  



I beste fall kunne noe utvikles her som kunne være en attraksjon, og som både naboer, Norsia-

entusiaster, Hønefoss-folk, samt utbygger/ arkitekt kunne være stolte av om 30 år og 50 år. Noe 

som ville berike bydelen og byen – og samtidig dekke noen av de byplan-messige behovene jeg 

nevnte innledningsvis, både i forhold til bevaring/ grønne lunger, i forhold til en rimelig mengde 

boliger, og i forhold til noe arkitektonisk nytt, som bryter med det gamle på en god måte, og som 

glir inn i bylandskapet/terrenget???  

Noen av Links prosjekter er spennende i så måte – og Nordlyskatedralen er et mesterverk. Hvem 

vet hva de (eller andre arkitekter) kunne leiket seg fram til? Og - hvem vet hva slags «oppdrag» 

de har fått av forslagsstiller før dette prosjektet ble tegnet ut?   

 

Det er mulig en løsning med terrasser/ lavere bygg ville medføre en viss begrensning i antall bo-

enheter. Men kommunen bør sørge for å ha en hånd på rattet i forhold til hvor mye, og hvordan, 

boliger skal skytes opp i høyden. For en utbygger er dette selvsagt med på å optimalisere 

inntjening. Men for byen og byutviklingen bør et større perspektiv være utslagsgivende. 

Prosjekter, ja takk. Men innenfor visse rammer – som tar vare på viktige fellesverdier, til 

berikelse for lokalmiljøet. Og da bør det kunne forventes at utbyggere også tar med et slikt 

utvidet og noe mer visjonært berikelsesbegrep i sine prosjekter. Jeg kan ikke annet enn å tro at 

det for kommunen allerede er etablert et slikt syn – og det også for mange utbyggere ville være 

spennende å gå inn på en sånn tankegang.  

 

Det er verdt å merke seg følgende: blant folkene som bor her er det en entydig holdning i denne 

saken. Personlig har jeg sannsynligvis få negative effekter av prosjektet i forhold til egen 

eiendom/ bolig. Men hele området vil bli forringet. For noen beboere vil de høye husene endre 

totalt både lysforhold og utsikt/ omgivelser. På info-møtet virket det som lysforholdene i de nye 

leilighetene/ balkongene var forholdsvis høyere på dagsorden, enn forholdene for boligene 

rundt omkring.   

Men det kunne jo tenkes at noen ville ha tenkt som så: hvis dette går gjennom, kan jeg/ vi også 

tjene store penger på å maksimalisere verdien av tomta med et nytt beslektet høybygg….! Det 

som er en entydig holdning blant bydelsbeboerne er forankret i et annet verdisyn: vi vil ta vare 

på og videreutvikle noe som er verdifullt for bydelene/ byen som helhet. La det komme tydelig 

fram at kommunen legger nettopp et slikt perspektiv til grunn, og i neste omgang, hvis 

nødvendig, finner mindre skjemmende plasser for eventuelle høybygg-prosjekter. Mens de her 

setter klare rammer for prosjekter i Nordsida/ Blyberghaugen-området, og i andre deler av byen 

med lignende verneverdi. Jeg veit ikke om det er tilfelle, men i den grad det også er andre 

eiendomsbesittere i området som ikke bor her, men bare har selektive interesser i retning av 

utbyggingspotensiale: en klok løsning i foreliggende prosjekt er uhyre viktig for å hindre at en 

dårlig løsning denne gangen også skaper presedens for hva som kan planlegges/ godtas ved 

eventuelle seinere utbygginger i området.      

Jeg regner med at kommunens fagfolk for lengst har gjort seg lignende betraktinger – ikke minst 

i forhold til høyden på husene, som allerede tidligere skal ha vært påpekt i forhold til forkastede 

tegninger, hvor byggene faktisk var lavere enn på disse siste planene. Henviser dessuten til 

lignende betraktninger/ forventninger formulert i felles skriv fra naboene.    



 

Det som uansett er en nødvendig kommentar i tillegg: trafikkbildet vil bli dramatisk endret ved 

Nordre Park/ Hellebakken med dette planlagte prosjektet (50 nye bo-enheter). Forventer og 

regner med at dette er momenter kommunen for lengst har trukket inn i bakgrunnsbildet for 

utbyggingsplanen. Sett utenfra synes en slik trafikal ekstra belastning på denne veistubben lite 

gjennomtenkt/ aktuell – uten en utvidet trafikkplanløsning?  

 

Men hva med en grønn ide på sånne sentrumsutbygginger? Hva med å pålegge slike sentrale 

boligprosjekter grønne betingelser? F eks å legge inn i dette og lignende prosjekter: en felles 

«park» i boligsameiet for by-sykler, en felles/ leaset(?) vare-bil til å hente/ bringe dagligvarer/ 

møbler etc, og gratis månedskort på kollektiv transport (fra kommunen?) – mot å begrense 

bilpark/ -bruk i sentrum???   

 

Etterlyser?  

 

Finnes allerede, eller bør det besørges snarlig: en byplan med visjoner for Hønefoss 2030/2050?  

Aage Thoresen skrev nylig om dette - men dette bør kommunen få fart på (ja!) uten å forhaste 

seg (panikk...?), og i samarbeid med viktige aktører. Men ikke med næringslivs-"sponset" lyn-

oppdrag? Å få fart på en brei byplanstenkning for en levende, grønn by (med grønt trafikkbilde 

og grønne lunger!) - men gjerne med mange flere som bor sentralt (det er også grønt, hvis 

trafikken blir mer bilfri av samme grunn). 

 

Og dermed, aktualisert av prosjektet Nordre Torv Boligsameie, en byplan som tydeliggjør hvor 

og hva slags boligbygging/ prosjekter som er ønskelig, og hvordan bruk av verneplan/ 

kulturminne/ miljøhensyn osv vil danne utgangspunkt for bremseklosser/ regulering/ visjoner. 

 

Da vil utbyggere/ prosjektutviklere kunne skape planer og trigge ideer basert på en klar 

ramme, og f eks vil Gamle Handelsskolen kanskje etter hvert kunne bli endret i retning av en 

mulighet til utvikle byen basert på framtidsrettede visjoner/ planer, og det ville måtte skje ved 

å ta vare på bydelens særpreg/ bylandskap/ historikk, men gjerne med moderne arkitektur 

utført med nennsom hånd – til noe som byen, kommunens planavdeling, 

arkitekter/forslagstiller og bydelens egen innbyggere kan være stolte over, også om 20-50 år. 

 

Byen vil gå inn i en spennende utviklingsfase de neste årene. Jeg håper og tror at kommunen 

er seg bevisst ansvaret for både å ha visjoner, og for å sette rammer for ønsket utvikling – og 

dermed legge tydelige føringer for kommende prosjekter i bykjernen.  

  

 

Med vennlig hilsen 



Audun Bakkerud 

6.juli 2015 



Fra: Espen Sjåstad [Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 06.07.2015 09:45:35 

Emne: SV: Nordre Park Boligsameie - Oppstart av detaljregulering 

Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Nordre Park Boligsameie.jpg 

Vi viser til mottatte varsel om oppstart av detaljregulering Nordre Park Boligsameie i Ringerike kommune 
av 22.5.2015. 
 
Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  
 
Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase 
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase 
Grønn firkant – Lavspent kabelskap 
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase 
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase 
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk 
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast 
 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser 
vi til våre til en hver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og 
endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også 
eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside: 
 
http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/ 
 
Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
planområdet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
Espen Sjåstad 
Sivilingeniør 
 
Mobil   +4791655613 
Kontor  32 11 95 08 
e-post  Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no 
 

 
 

 



Fra: NINA [ninalaur@hotmail.com] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
Kopi: Ole Erik [olee-kri@online.no] 
Sendt: 05.07.2015 20:03:27 
Emne: Angående Nordre Park Boligsameie. 
Vedlegg:  
Vi ønsker å gi en tilbakemelding vedrørende planene om bygging av 2 blokker i 
Hammerbrogaten i Hønefoss.  
Dette ser ut som to betongklosser, og vil ødelegge både utsyn for oss samtidig som det ikke 
vil passe inn i den øvrige bebyggelsen. Det virker veldig ruvende, og med 6 etasjer blir dette 
alt for høyt. 
Med tanke på veiforhold, er det trangt nok som det er. Vi ser også at det er tegnet inngang 
på en av blokkene i fra Blyberggata. Dette er en gate som det er veldig trangt i fra før. Det er 
kun plass til å kjøre en bil i bredden. Hva med kaoset det vil medføre hvis f.eks. gjester og 
beboere til det nye bygget bruker denne veien til parkering og kjøring?  Kan se for oss hva 
dette vil medføre, særlig i vinterhalvåret, men også resten av året. 
Det kommer til å bli problemer i Hellebakken også, med ut- og innkjøring, rett ut nederst i 
bakken. Det er allerede mye trafikk der pr. i dag, så det er skremmende å tenke på hvordan 
det kan komme til å bli. Vi kjører begge denne veien til og fra jobb hver dag.  
Det er flere momenter som er uheldige i denne saken, men dette er noen av de viktigste. 
  
Mvh, 
Nina & Ole Erik Kristiansen 
Blyberggate 2 
3513 HØNEFOSS. 
  
Tlf: Nina: 97039529                                        Ole Erik: 93481522 
  



Ringerike kommune,  
Areal- og byplankontoret, 
Postboks 123 Sentrum, 
3502 Hønefoss 
 
         Hønefoss 02.07.2015 
 
Innsigelser til eksisterende planer fra Nordre Park Boligsameie 
 
 
Med henvisning til offentlig kunngjøring og brev mottatt, datert 22.05.2015, angående oppstart av 
detaljregulering for Nordre Park Boligsameie leveres innsigelser som følger.   
 
 I april 2005 overtok Randi Brit Jørgensen sitt barndomshjem på eiendom 317/360 fra sin mor Gerda 
Jørgensen i Blyberggata 4 (se bilde). Boligen som er oppført i 1939 av Randi’s bestefar har hele tiden 
vært i familiens eie. Siden 2005 er boligen betydelig renovert, først og fremst innvendig. 

 
 (sett fra syd)     (sett fra nord) 
 
Før vi kommenterer nåværende planer vil vi gjerne presisere at vi ikke er prinsipielle motstandere av 
oppføring av nye boliger på de aktuelle naboeiendommene 317/330, 317/331 og 317/333. Vi ønsker 
gjerne nye naboer, i nye boliger, velkommen til vårt nærområde.  
 
Vi føler også at det er naturlig å trekke frem at i 1994 søkte daværende eiere av den gamle 
handelskolen om tillatelse til ombygging av nordfløyen til leiligheter som vist nedenfor, Bygningsrådet 
sa ja til ombygging av lokalene til bolig, men nei til de eksisterende planene som den gang ville øke 
høyden på huset med 2 m. Begrunnelsen var at nybygget ville berøve naboene soltimer, og gi innsyn 
til naboeiendommene. 
 

 
Fra Ringerikes blad 26.10.1994 
 
Nedenfor finnes flere kommentarer som vi mener er relevante før eventuell utbygging på de aktuelle 
eiendommer vedtas, og som begrunner hvorfor vi på det sterkeste protesterer mot de nåværende 
planer om oppføring av 2 høye blokker med plass til 44 leiligheter.     
 



 SOL/SKYGGE FORHOLD – I dag har Blyberggata 4 sol på mestedelen av eiendommen fra 
soloppgang til solnedgang (minimal skygge fra vegetasjon øst for bolig). Dette vil endres 
drastisk som vedlegget mottatt fra utbygger viser. Vi vil ikke lenger ha ettermiddagssol (etter 
kl.15) på vår eiendom.  

 

 
 
 REDUSERT UTSIKT – Vår bolig mister mestedelen av dagen utsikt (høyde på nåværende 

bolig er ca. 5 - 6 meter mot blokkhøyde på ca. 20 meter). Det ser også ut som om mange 
leiligheter har nordvendte vinduer og også noen leiligheter nordvendt balkong, det vil si mye 
innsyn til vårt hus og eiendom.   

 TRAFIKK – Hva med tilkjøring til bygg A, er framkjøring til hovedinngang mulig? Hva med 
parkering (på inntegnet parkering er der 42 parkeringsplasser til 44 leiligheter) for flere biler i 
samme familie, eventuelt besøkende? Blyberggata er smal og ikke egnet for slik trafikk og 
helt uten parkeringsmuligheter. 

 GRUNNFORHOLD – Det er mye leire i grunnen på byggetomt og naboeiendommer. Hvordan 
kan naboeiendommer sikres under gravearbeidene? Vil det fremdeles være beboelig for 
naboer under byggeperioden? Vårt hus og de planlagte nye blokkene ligger alle i en relativt 
bratt sydvendt skråning.              
Om det legges til rette for utbygging på aktuelle eiendommer (høyhus eller lavere bygninger) 
bør det uansett stilles krav til grundige grunnforhold-undersøkelser.  

 KULTURMINNER – I dette boligområde ligger det i dag flere boliger som ifølge 
kulturminnevernmyndigheten regnes som verneverdig bebyggelse. 

 LANDSKAPSBILDE – Den nye blokkbebyggelse vil endrer landskapsbilde ved fossen 
betydelig, både på avstand i form av silhuett-virkning og ved at blokkene bryte sterkt med det 
omkringliggende miljøet også på nært hold. 

 VERDIFORRINGELSE – Ved oppføring av planlagte bygg vil dette trolig gi en drastisk 
verdiforringelse av vår eiendom og andre naboeiendommer.  

 



Vi er sikker på at både kommune og utbygger forstår våre argumenter, spesielt når en ser hvor 
inneklemt vår bolig vil bli mellom de to blokkene som vist under, og vi håper at kommunen tar vår 
protest til følge og ber utbygger komme med nye planer mer tilpasset det aktuelle området. Etter vår 
mening var boligene tegnet til første utkast mye bedre tilpasset det aktuelle boligområde. 
 

   
 
 
 
   
Med vennlig hilsen, 
 

 
Randi Brit Jørgensen (tlf. 90644502)       Harry Øysæd (tlf. 97482790) 
e.mail: rbj1712@gmail.com    e.mail: harry.oysad@norner.no  
 
    
  
 
 
 



Ringerike Kommene 
Adr xxxxxx 
Xxxxxxxx    
 
 
   
         Norsia 2 Juli 2015-07-02 
 
 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ FORSLAG TIL UTBYGGING PÅ  
HAMMERBROGATE 9  og LAGESENSGATE 3 
 
 
Beboere på Norsia, som er direkte eller indirekte berørt av planene om utbygging rundt den gamle 
Handelskolen, er samstemte. 
 
Vi ønsker byutvikling velkommen.  Vi ønsker flere naboer på Norsia velkommen.  Vi ønsker moderne 
arkitektur velkommen. 
 
Den foreslåtte løsningen fremstår som en provokasjon.  Dette er en løsning som vi kollektivt motsetter 
oss på det sterkeste. 
 
Vi har stor tiltro til at fagmiljøene i Ringerike Kommune ser det samme bildet som oss: At den 
foreslåtte løsningen for alltid vil forandre det lave, ikoniske trehusmiljøet på Norsia, på en måte som 
ingen kan akseptere.   
 
Trehusmiljøet på Norsia er anerkjent som det mest bevaringsverdige i Hønefoss. 
 
Å integrere nytt og gammelt krever respekt for helheten. Denne respekten har utbyggeren og hans 
arkitekter dessverre ikke vist - foreløpig.   
 
En utvikling av området kan ikke handle utelukkende om profittmaksimering.   
Det finnes verdier i dette området rundt Hønefossen som er mye viktigere enn som så. 
 
Det er mulig å løse dette på en nensom måte.  Vi forventer at dette gjøres , slik at vi i fortsettelsen ikke 
kaster bort mer av hverandres tid, og skaper unødvendige bekymringer for naboene. 
 
Vi stoler på at Ringerike Kommune vil medvirke aktivt og resolutt til dette. 
 
Vi tillater oss å henvise til Fylkesmannens uttalelser i forrige runde som beskriver området og 
områdets verdi. (Se også kommunens  Saksnr 09/38-69 03.12.2009. Notat til Riksantikvaren) 
 
Avslutningsvis tillater vi oss å referere til Rådmannens uttalelse som var knyttet til det forrige forslag 
fra Solberg. Vi understreker at dette forslaget var lavere og mer diskret enn det eksisterende: 
Sitat: 
De planene som nå foreligger, vil etter rådmannens vurdering endre landskapsbildet ved fossen 
betydelig, både på avstand i form av siluett-virkning, i tillegg til at bygningene, slik de nå er skissert, vil 
bryte sterkt med det omliggende miljøet også på nært hold. 
Sitat slutt. 
 
Vi finner det provoserende og høyst overraskende at utbygger nå lanserer et forslag som til de grader, 
utfordrer det Ringerike Kommune allerede har definert som problematisk.  Slik kan ikke Hønefoss 
drive byutvikling i fortsettelsen. 
 
Mvh 
Et samlet naboskap. 
Karl Petter Endrerud 
Anna Skogstrøm 



Marianne Skogstrøm Endrerud 
Maren Skogsstrøm Endrerud 
Mathilde Skogstrøm Endrerud 
Tom Yngve Larsen 
Unni Larsen 
Aslaug Stamstad 
Synnøve Andersen 
Karina Brun  
Per E Fjeld 
Birte Birkelund 
RandiBerit Jørgensen 
Nina Kristiansen 
Ole Erik Kristiansen 
Audun Bakkerud 
Heidi Kvammen 
Terje Andersen 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
Telefaks 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

 

 

NORDRE PARK BOLIGSAMEIE, HAMMERBROGATE 9 OG LAGESENS GATE 3, HØNEFOSS, 
RINGERIKE KOMMUNE 
DETALJREGULERING – VARSEL OM OPPSTART – UTTALELSE OM KULTURMINNER 
 
 

Det vises til brev datert 22.05.2015 vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for 
Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 i Hønefoss i Ringerike kommune. Høringsfrist er 
satt til 06.07.2015.  
 
Buskerud fylkeskommune gir med dette kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.  
 
KORT OM PLANEN  
Planområdet omfatter eiendommene Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3, gnr/bnr 
317/330, 317/331 og 317/333, samt noe tilgrensende veiareal.  
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging. Det planlegges bygging av 
to nye blokker, samt omgjøring av hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 (Gamle 
meieriet/Handelsskolen) til leiligheter. Hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 skal bevares, 
mens de øvrige bygningene foreslås revet. 
 
Området er avsatt til boligområde og senterområde i gjeldende kommuneplan. 
 
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER 
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Vi 
ber likevel om at planens reguleringsbestemmelser opplyser om meldeplikten etter 

Ringerike kommune  
ved Ingrid Liseth  
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss   
  
 
 Vår dato: 26.06.2015 Vår referanse: 2015/2479-2 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 26.05.2015 Deres referanse:  Jørn Jensen, tlf. 32808669 

UTVIKLINGSAVDELINGEN 
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kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Vi har følgende forslag til formulering av 
reguleringsbestemmelse: 
 

"Dersom det under anleggsarbeid kommer til syne automatisk fredete 
kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i 
fylkeskommunen varsles, jamfør kulturminnelovens § 8, 2. ledd." 

 
NYERE TIDS KULTURMINNER 
Når det gjelder nyere tids kulturminner viser vi til vår uttalelse datert 20.05.2014 i 
forbindelse med planer om utbygging. Vi uttalte oss her om de to eldste bygningene  
innenfor planområdet. Det er hjørnebygningen i Hammerbrogate 9 og bolighuset i 
Lagesens gate 3. Begge bygningene er vurdert til å ha høy verneverdi.  
 
Vi gjentar her vår vurdering av verneverdi fra forrige uttalelse:  
Nordre Torg og gatene rundt, blant annet Hammerbrogate, er et relativt enhetlig 
bygningsmiljø, fortsatt sterkt preget av brannene i 1854 og 1878, både i gatestruktur og 
bebyggelse. Hammerbrogate, som bare har bebyggelse på nordsida, inneholder i alt seks 
bygninger. Selv om de er noe ulike, framstår de som et samlet miljø, uten nyere bygninger 
eller andre større inngrep. I kommunens kulturminneregistrering har hjørnebygningen 
Nordre Torg 6, Hammerbrogate 1, 5 og 7 og Lagesens gate 3 fått høy verneverdi. 
Hammerbrogate 3 og 9 har fått middels verneverdi. Her har vi bare omtalt 
hovedbygningene. Vi vil oppgradere verneverdien til Hammerbrogate 9 til høy verneverdi, 
med større vekt på bygningens historie som meieri og handelsskole. Dette er funksjoner 
som har hatt betydning for en stor del av befolkningen. Miljøverdien er også høy, 
bygningen har en viktig rolle der den definerer hjørnet av de to gatene. Sammenhengen 
med eldre bebyggelse på Nordre Torg og i Torggata og Strandgata har stor betydning. 
Hele gateløpet er i kulturminneregistreringen foreslått som et verneområde, sammen 
med bebyggelsen ved Nordre Torg.  
Lagesens gate 3 ligger godt synlig i den bratte bakken nederst i Lagesens gate, og henger 
naturlig sammen med miljøet med mindre trehus på Blyberghaugen.  
 
 
Varsel om oppstart er konkret når det gjelder nye tiltak i planområdet. De to planlagte 
boligblokkene er godt illustrert med snitt- og perspektivtegninger i oversendte 
mulighetsstudie. Her vises boligblokkene som svært høye og dominerende i forhold til 
bebyggelsen langs Hammerbrogate og småhusbebygelsen på Blyberghaugen nord for 
planområdet. I vår forrige uttalelse skrev vi at ny bebyggelse bør underordne seg og 
tilpasse seg eksisterende verneverdige bebyggelse, spesielt i forhold til høyde og volum. 
Videre anbefalte vi at ny bebyggelse fortrinnsvis bør plasseres slik at den slutter opp om 
eksisterende hovedstruktur.  
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Skissene viser ny bebyggelse som bryter sterkt både når det gjelder høyde, volum, 
materialvalg og plassering. Vår vurdering er at den planlagte bebyggelsen vil ha stor 
negativ virkning for den verneverdige bebyggelsen i nærområdet, samt for viktige 
elementer i byen som fossen og Nordre park. Både sett fra nært hold og på lengre 
avstand kan vi ikke se at ny bebyggelse av en slik karakter vil tilføre området kvaliteter.  
 
Vi er imidlertid ikke imot riving av nyere bebyggelse i Hammerbrogate 9, med oppføring 
av nye bygninger som er tilpasset områdets karakter. Det vil etter vår mening være bedre 
enn dagens situasjon, og uten tvil tilføre området kvaliteter.  
  
 
Konklusjon 
Vi ser det som positivt at hjørnebygningen Hammerbrogate 9 skal bevares. Når det 
gjelder øvrige nyere bebyggelse i Hammerbrogate 9 vil vi ikke motsette oss riving. Vi vil 
imidlertid gå sterkt imot riving av Lagesens gate 3 som bygning med høy verneverdi. Vi 
anbefaler at både Hammerbrogate 9 og Lagesens gate 3 legges inn som hensynssone c) 
bevaring av kulturmiljø. 
 
Vi fraråder sterkt foreslått blokkbebyggelse og  anbefaler at prosjektet omarbeides i 
henhold til våre anbefalinger med tilpasning til eksisterende bebyggelse når det gjelder 
høyde, volum og plassering. 
Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jørn Jensen  
kulturvernkonsulent  
 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen 
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1105-5   Arkiv: L12  

 

0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - oppstart 

av planarbeid og forslag til planprogram 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden 

massedeponi. 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: 306-02 

HØNEFOSS GOLFBANE, vedtatt 22.06.06, mindre endring 26.02.07, samt de deler 

av gjeldende reguleringsplan NR 308 VESTSIDEN PUKKVERK, vedtatt 15.012.05, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_423 Detaljregulering for 

VESTSIDEN MASSEDEPONI. 

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring. 

5. Behovet for deponiplass ved bygging av Ringeriksbane og ny E16 bør vurderes i 

sammenheng med dette deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng 

med erstatning for landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av 

Ringeriksbane og E16. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område for etablering av massedeponi for mottak 

og deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. 

 

Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med 

etterbruk som landbruksformål (Kombinert bebyggelse og anleggsformål med andre angitte 

hovedformål – 1900 – øvrige anlegg/LNF) 



 

I forslag til planprogram er disse temaene beskrevet: 

Hensikten med planarbeidet 

Planlagt arealbruk 

Planstatus 

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 

Utredningsplikt 

Planens formål 

Områdebeskrivelse 

Alternativer 

Planavgrensning 

Nasjonale føringer 

Regionale føringer 

Kommunale føringer 

Utredningstema 

Metode 

Fremdrift 

Medvirkning og informasjon 

 

Innledning / bakgrunn 

Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt mellom Oppen gård (gnr 52, 

bnr 4) og John Myrvang AS. John Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og 

grunneier stiller seg positiv til tiltaket. Deponiet vil muliggjøre deponering av 

overskuddsmasser fra utviklingen i regionen (bolig- /næringsutbygging) i årene fremover. 

For å sikre drenerende bunnmasser i deponiet, vil det åpnes for mottak av fjellmasser fra 

utbyggingen av Ringeriksbanen og E16. Ferdig opparbeida deponiområder vil reetableres 

som LNF-arealer (jord og skogbruksarealer). 

 

Beskrivelse av saken 

Deponiområdet omfatter et ravinelandskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag 

av dyrkamark. Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert 

til golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå gjennom 

LNF-område i kommuneplanens arealdel (Se side 3 –antatt plangrense og 

gjeldende planstatus). Det finnes ikke registrerte områder med kvikkleire i deponiområdet. 

I forhold til Artskart (se side 4) vil deponiområde omfatte 4 registreringer med 

sopparter som er merket som LC (livskraftig) og en soppart som ikke er rødlistevurdert. 

I forhold til kulturminner (se side 5), vil deponiområde omfatte to bosettingsregistreringer 

som ikke er fredet og ett bosetting–aktivitetsområde (ID 91710) som er automatisk fredet. 

 

Vurderinger av deponiet. 

Planområdet er på ca. 295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5–5 mill. m3. 

All masse som skal deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent avkjørsel), 

videre inn i deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og kontrolleres for forurensing 

ved deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med voller og innsprengt i fjell) mot 

bebyggelsen i øst. Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser og/eller legge 

drensrør for drenering av vann i grunnen (vann under fremtidig deponi). Bekkene i 

deponiområdet er for det meste lite vannførende. Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør 

mot nord, med en antatt maksimum stigning på 1:12 til 1:10. Eksisterende matjord, og 

tilkjørt matjord, mellomlagres for tilbakeføring som toppdekke (matjordlag) på ferdig 



oppfylte områder. Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210. Endelig utforming av 

deponiet vil avklares, beregnes og kvalitetssikres i samarbeid med geotekniker og 

landbruksfaglig kompetanse. Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk samt noe 

skogbruk. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007 (arealdelen er nå 

under revidering). Området er i kommuneplanen regulert til annet byggeområde merket 

Hønefoss golf, noe LNF-område og masseuttak helt i nord. I kommuneplanens arealdel er 

områdene i arealdelen som grenser til regulerte områder LNF-område i nord og friområde 

mot vest(Oppenåsen). 

 

Gjeldende reguleringsplaner er: 

Nr.306-02 Hønefoss golfbane (26.02.07) 

Nr.308 Vestsiden pukkverk (15.12.05). 

 

Juridiske forhold  

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.   

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av områder regulert til golf til LNF og muligheter 

for etablering av dyrkbart areal på sikt etter deponeringen er over.  

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på 

ny brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 

kan også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til golfanlegg. 

Det er tidligere vedtatt regulert til andre formål i kommuneplan og reguleringsplaner.  

 



Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de 

aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen kan bli en statlig regulering om dette blir 

tilstrekkelig satt i sammenheng med Ringeriksbane / E16 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er foretatt befaring av området i forkant av oppstartsmøte med ordfører og rådmann.  

Se planprogram 5.2 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler oppstart av reguleringsplanarbeidet for Vestsiden massedeponi. 

Planområdet ligger inntil eksisterende grustak, og kan i sammenheng med dette håndtere 

både masser inn til deponering og ut med nye masser. Det er planlagt store 

samferdselsprosjekter i regionen, og dette vil kunne være et viktig deponi i den 

sammenheng. Store deler av planområdet er tidligere regulert til golf. Denne planen vil være 

i strid med kommuneplan, og det er dermed krav om å lage planprogram og 

konsekvensutredning. Det er positivt at det er tenkt etablering av landbruksjord på sikt, men 

også viktig at det foreligger plan for når deponiet skal være ferdig. 

 

 

Vedlegg 

1. Referat fra formøte til oppstartsmøte 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Innspill fra nabo 

4. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

5. Gjeldende reguleringsplaner 

6. Forslag til planprogram med oversiktskart med forslag til planavgrensning.  

 

 

 

Ringerike kommune, 08,06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

leder areal- og byplanavdelingen: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



Møtereferat 
 

SAK/TEMA: MØTE ANGÅENDE OPPSTART «VESTSIDEN MASSEDEPONI» 

 

STED:   Storgata 13, Ringerike kommune 

Møte nr.: 01 

TID:   23. februar 2016 kl: 13.30 – 15.20 

TIL STEDE:  Asle Oppen (grunneier), Michael Andreas Oppen (framtidig grunneier), Tom Myrvang 

(John Myrvang AS), John Edvard Myrvang (John Myrvang AS), Knut Lindmo, 

Økonomisjef (John Myrvang AS),Helge Bakke (Feste NordØst AS), Grethe Tollefsen 

(Areal- og byplankontoret), Ole Einar Gulbrandsen (Areal- og byplankontoret), 

Ingeborg Faller (Areal- og byplankontoret) og Vilde Barth Gustavsen (Areal- og 

byplankontoret/Oppmåling).  

Epost:  

 
hb@feste.no; andreas.oppen@gmail.com; john.edvard@myrvang.no; asle@oppen.no; tom@myrvang.no 

 

Nr. Dagsorden:  

Møte i forkant av oppstartsmøte angående Vestsiden 

massedeponi.  

Ansv. Frist/ 

Kommentar 

1.1 Presentasjon av møtedeltakerne: 
Asle Oppen (grunneier) 

Michael Andreas Oppen (framtidig grunneier) 

Tom Myrvang (John Myrvang AS) 

John Edvard Myrvang (John Myrvang AS) 

Knut Lindmo, Økonomisjef (John Myrvang AS) 

Helge Bakke (Feste NordØst AS) 

Grethe Tollefsen (Areal- og byplankontoret) 

Ole Einar Gulbrandsen (Areal- og byplankontoret) 

Ingeborg Faller (Areal- og byplankontoret) 

Alle 

 

 



Vilde Barth Gustavsen (Areal- og byplankontoret/Oppmåling).  

 

 

1.2 

 

 

 

 

Formål med møtet: 
- Klargjøring til oppstartsmøte. 

- Gjensidig informasjon. 

- Avklare ansvarsforhold. 

- Fagkyndig og forslagstiller orienterer om sine tanker for 

utvikling av planområdet. 

- Kommunen orienterer overordnede planer, rammer og 

føringer.  

- Avklare videre saksbehandlingsprosess.  

  

 

 

 

 

1.3 Innlevert materiale: 

Det ble levert akrunnsdokument/presentasjon og utfylt 

bestillingsskjem før møte.  

  

1.4 Rollefordeling: 

Se 1.1 

  

1.5 Dagens situasjon og om prosjektet: 
 

Feste ved Helge Bakke presenterte planene . 

Om prosjektet: 

I forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen, vil det være behov 

for omfordeling av store mengder med løsmasser (jordarter). Slike 

løsmasser kan blant annet komme fra tunellutbygging. Det er 

hensiktsmessig å etablere massedeponier i og rundt 

Ringeriksregionen, hvor disse løsmassene kan bli avsatt.   

Utbyggingen av Ringeriksbanen vil i tillegg føre til inngrep i 

områder med dyrket mark. Deler av jordbruksarealene til 

grunneier, Asle Oppen, er planlagt å gå med til dette. Det vil derfor 

være ønskelig å reetablere jordbruksområdene i et annet område 

av kommunen, for å ivareta ressursen og erstatte tapte 

jordbruksarealer.   

I området rundt Vestsiden Pukkverk (Kilemoen, E16) har Asle 

Oppen områder som i dag delvis er regulert som LNF-område 

(golfbane). Dette området kan være aktuelt som massedeponi for 

utbygging av Ringeriksbanen. Samtidig er det planlagt at dette 

området til slutt skal ende opp som landbruksjord 

 

 

 

 



(skogproduksjon), hvor matjord kan reetableres på toppen av 

massedeponiet.  

Innspill fra møtedeltakerne: 

- Massene skal undersøkes/veies/dokumenteres gjennom 

Vestsiden Pukkverk (John Myrvang AS).  

- Det er viktig å planlegge hvor ulike masser skal deponeres, 

og hvor mye masse det dreier seg om fra RRB / E16. Det 

bør være med ifb med oppstart hva som potensielt kan 

deponeres fra RRB/E16. 

- Det må foretas støy- og støvberegninger, samtidig med 

beregning av mengden trafikk (støyskjerming, og eventuelt 

utarbeiding av ny vei).  

- Viktig at det er trygghet i at massene som avsettes er rene 

(regulering av trafikken inn til pukkverket/deponi).  

- Det bør tas hensyn til stier og løyper (LNF-område), 

eventuelt kulturminner.   

 
1.7 Temaer som bør være undersøkt til oppstartsmøte: 

Kommunen: 

- Formålet med området er ikke i tråd med kommuneplanen 

(golfbane). Politisk oppstart.  

Alle: 

- Dialog om hva som bør gjennomgås (utarbeide referat på 

forhånd).  

  

1.8 Neste steg: 
Oppstartsmøte for «Vestsiden massedeponi». Her vil også 

representant fra Landbruksavdelingen og forurensning være 

tilstede, i tillegg til en barnerepresentant. (Representant fra teknisk 

avdeling vil kanskje ikke være tilstede. Spørsmål om for eksempel 

vannledning kan rettes til teknisk avdeling: Magne Lore/Jostein 

Nybraaten). Alle som normalt sett pleier å være med blir innkalt. 

  

  
  

 
Neste møte:  
Referent: Vilde Barth Gustavsen   
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SAK – oppstartsmøte: 423. Vestsiden massedeponi 

STED: Storgata 13, Ringerike kommune 

TID:   18.03.16, klokkeslett: 11.30-13.00 

REFERAT SENDES TIL:  
Rolle Navn og e-post Til stede 
Forslagsstiller  John Myrvang AS  

v/John Edvard Myrvang 
 

x 

 John Myrvang AS  
v/Tom Myrvang 

x 

 John Myrvang AS  
v/Knut Lindmo 

x 

Fagkyndig Feste NordØst as v/Helge Bakke 
 

x 

Grunneier 
 

Andreas Oppen x 

 Asle Oppen x 
RK, Areal- og byplan, saksbehandler Ole Einar Gulbrandsen x 
RK, Areal- og byplan, leder Grethe Tollefsen x 
RK, Areal- og byplan, medhjelper Vilde Barth Gustavsen x 
RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim x 
RK, Byggesakskontoret Arne Hellum  
RK, Byggesakskontoret Hans Otto Larsson x 
RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen  
RK, Miljøretta helsevern Unni Suther x 
RK, Miljøvern  Lisa Helgesson x 
RK, Miljøvern Elin Hviding Roalkvam x 
RK, Teknisk forvaltning Roger Sørslett  
RK, Tekniske forvaltning Utbygging Jostein Nybråten  
RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  
RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud  
   
 
RK = Ringerike kommune. E-post til ansatte i Ringerike kommune: 
fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 
 
1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 
☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 
☒ Oversiktskart 
☒ Kartskisser / illustrasjoner 
☒ Omtale av det planlagte prosjektet 
☒ Omtale av aktuelle tema for drøfting 
☒ Annet, spesifiser: Møte avholdt 23.02.16 i forkant av oppstartsmøte  
 
2. Om planområdet og planinitiativet  
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Planområdets beliggenhet: Oppen gård 
Gnr/bnr: 52/4 
Planområdets størrelse, ca daa: 295 daa 
Dagens innhold og bruk: Skogkledd og med innslag av dyrkamark. 
Historikk: Deler av området er tidligere godkjent som golfbane 
 
Forslagsstillers planinitiativ: Hovedformål er etablering av massedeponi med etterbruk som 
dyrkamark og areal for skogproduksjon. 
 
3. Planstatus, planer i området 
Kommuneplanen 
☒ Arealformål: Annet byggeområde til golf og noe lnf 
☐ Evt. aktuelle bestemmelser:  

 
Reguleringsplaner  
☐ Planområdet er uregulert 
☒ Planområdet er regulert i reguleringsplan: Hovedsakelig golfbane (nr.306-02 Hønefoss 
golfbane og nr.308 Vestsiden pukkverk) 
☐ Tilgrensende reguleringsplaner:  

 
Planer under arbeid 
☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til  
☐ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål): 
☐ Annet, spesifiser:  
 
Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 
☐ Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer  
☐ Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt: Kommuneplan og 
reguleringsplan 
☐ Annet, spesifiser:  
 
4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til 
☒ Nasjonale og regionale rammer og føringer 
☐ Kommuneplanens samfunnsdel, spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering 
☐ Folkehelsemeldinga 
☐ Energi- og klimaplan 
☐ Konsesjonsområde for fjernvarme 
☐ Grønn plakat 
☐ Kommunedelplan for gående og syklende 
☒ Annet, spesifiser: Planen må avklares opp mot den statlige reguleringsplan for E16 og 
Ringeriksbanen. Det kan være aktuelt å ta denne inn i planavgrensningen for denne planen. 
Det forventes at en betydelig mengde masser fra Ringeriksbaneprosjektet kan deponeres her.  
 
5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra 
innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, 
og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 
planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  
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Utvikling av by og lokalsamfunn 
☐ Rett lokalisering (ABC-modellen skal brukes for handel/næring/industri, se nettside) 
☐ Konsekvenser for sentrum 
☐ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) 
☐ Møteplasser og byrom 
☒ Konsekvenser for naboer 
 
Landskap, natur og kulturmiljø 
☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 
☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 
☒ Landbruk, jord og skog 
☒ Strandsone, vann og vassdrag 
☐ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 
☒ Kulturminner og kulturmiljø 
☒ Masseforvaltning.behov for å beregne massebalanse/ha en plan for massehåndtering 

 
Miljø og samfunnssikkerhet  
☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal alltid utarbeides) 
☒ Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt) 
☒ Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse) 
☒ Radon 
☒ Skred 
☐ Flom 

 
Barn og unge 
☒ Barn og unges interesser 
☒ Skolevei 
☐ Lekearealer 

 
Teknisk infrastruktur 
☐ Energiløsninger 
☐ Bredbånd/fiber 
☐ Vann og avløp  
☒ Overvannshåndtering 
☐ Renovasjon, vurder nedgravd løsning 
☐ Brannvann, tilgjengelighet for brann- og redning 

 
Sosial infrastruktur 
☐ Skole  
☐ Barnehage 
☐ Annet: 

 
Samferdsel 
☒ Veg/trafikk/adkomst 
☐ Kollektivforbindelse 
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☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  
☐ Parkering, herunder sykkelparkering 
 
Aktivitet for alle 
☐ Universell utforming 
☒ Friluftsliv 
☐ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 
Boligkvalitet 
☐ Antall og type boliger 
☐ Utearealer 
☐ Sol/skyggeanalyse 
☐ Annet:  

 
6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 
Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om 
planprogram og KU i den videre prosessen. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å 
vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.  

 
☒ Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2,  
bokstav d, e eller f:  

 
☒ Tiltaket krever planprogram jf. pbl. § 4.1 og KU-forskrifta § 5 
Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.  
Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.  

 
☐ Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 og KU-forskrifta §§ 2-5 
Spesifiser § og bokstav:  
 
☐ Tiltaket krever kanskje planprogram og/eller konsekvensutredning, jf. KU-forskrifta §§ 2-
5.  
Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.  

 
7. Diverse avklaringer 
Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen? 
Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 
anlegg/infrastruktur.  
☐ Ja, spesifiser: 
☐ Nei 
☒ Ikke avklart 

 
Er det aktuelt med samtidig behandling av plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7? 
I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.  
☐ Ja 
☒ Nei 
☐ Ikke avklart 
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☐ Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet. 
Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering 
og plassering av kabler, rør og veier.  

 
Kartgrunnlag 
☒ Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning.  
☐ Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. Forslagsstiller må sørge for at godt nok 
kartgrunnlag blir utarbeida (koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)  

 
8. Plantype 
☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3. Det kan også bli statlig plan hvis den skal inngå i vei og 
baneprosjektet.  
☐ Områderegulering jf. pbl. § 12-2  
Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med 
private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer 
fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.  

 
☐ Ordinær endring av plan jf. pbl. § 12-14 første ledd 
☐ Mindre endring jf. pbl. § 12-14 andre og tredje ledd  
Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.   

 
9. Medvirkning  
☒ Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 
planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 
Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.  
☐ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser:  

 
10. Anbefaling av oppstart 
☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales :  
☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:  
☐ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges 
fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart. 
 
11. Oppstart av planarbeid 
Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev 
til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til 
planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  

 
Politisk oppstartsak 
☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart, spesifiser begrunnelse: 
Saken er av et slikt omfang at det er vurdert at dette er nødvendig. Denne saken kan også få 
betydning for massehåndtering i forbindelse med Ringeriksbane / E16. 
☒ Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak 
☐ Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:  

 
Kunngjøring og varsling 
☒ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart i samarbeid med forslagstiller 
☐ Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal 
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fra kommunen skal brukes.  Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens 
nettside. 

 
12. Planavgrensning 
☒ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende 
planer, veier, tomter osv.  
☐ Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.  
☐ Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema. 
Situasjonskart med forslag til avgrensning legges ved referatet.  
 
13. Krav til planforslaget 
☒ Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav 
til planforslaget, samt plandialog og politisk møteplan.  
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under 
Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp.  
Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 
orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres 
etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser. 

14. Gebyrer 
☒ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 
kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  
 
15. Prosess og samarbeid underveis 
☒ Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og 
forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller.  
 
☒ Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for 
tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se 
informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.  

 
Oversendelse av dokumentasjon etter møtet  
1. ABY oversender naboliste for oppstartsvarsling  
2. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID 
3. ABY oversender sosi-fil med avgrensning av tilgrensende planer 
 
Referent: Ole Einar Gulbrandsen 
Tlf: 94159025 
 
 
Vedlegg:  
Innspill fra nabo Kihle og Bergsund 
Møte i forkant av oppstart 23.02.16 



Jørgen Bergsund 
Kile Gård  , 3516 Hønefoss  
Telefon: 92427533 / 95741516    
E-post: Bergsund@mac.com 

!"#$%&''()*+,-.'(/0)1(
 
 
 
Ole Einar Gulbrandsen - Arealplanlegger  
Sivilingeniør / Master i bygg og miljøteknikk 
Tlf : 941 59 025 
E-post: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Oppstartsmøte vedr. Vestsiden massedeponi, 18.mars 2016 
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1.  Bakgrunn for etableringen av Vestsiden deponi. 
Etableringen av Vestsiden deponi er et samarbeidsprosjekt mellom Oppen gård (gnr 52, 
bnr 4) og John Myrvang AS. John Myrvang AS vil være ansvarlig for reguleringen og 
grunneier stiller seg positiv til tiltaket. 
Deponiet vil muliggjøre deponering av overskuddsmasser fra utviklingen i regionen (bolig-
/næringsutbygging) i årene fremover. For å sikre drenerende bunnmasser i deponiet, vil 
det åpnes for mottak av fjellmasser fra utbyggingen av Ringeriksbanen og E16.  
Ferdig opparbeida deponiområder vil reetableres som LNF-arealer (jord og 
skogbruksarealer). 
 
 
2.  Deponi og mulige konflikter. 
På side 2 fremgår planområdet med antatt plangrense: 

 Deponiområdet omfatter et ravinelandskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det 
finnes innslag av dyrkamark. 

 Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til 
golfanlegg. Adkomstvegen (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) vil gå 
gjennom LNF-område i kommuneplanens arealdel (Se side 3 –antatt plangrense og 
gjeldende planstatus). 

 Det finnes ikke registrerte områder med kvikkleire i deponiområdet. 

 I forhold til Artskart (se side 4) vil deponiområde omfatte 4 registreringer med 
sopparter som er merket som LC (livskraftig) og en soppart som ikke er 
rødlistevurdert. 

 I forhold til kulturminner (se side 5), vil deponiområde omfatte to bosettings- 
registreringer som ikke er fredet og ett bosetting – aktivitetsområde (ID 91710) 
som er automatisk fredet.  
 
 

3.  Vurderinger av deponiet. 

 Planområdet er på ca. 295 daa med mulighet for deponering av ca. 3,5–5 mill. m3. 

 All masse som skal deponeres skal sluses gjennom Vestsiden pukkverk (godkjent 
avkjørsel), videre inn i deponiområdet via ny driftsveg i nord, over vekt og 
kontrolleres for forurensing ved deponering. Driftsvegen skal støyskjermes (med 
voller og innsprengt i fjell) mot bebyggelsen i øst. 

 Bunn av ravinedaler må fylles opp med drenerende masser og/eller legge drensrør 
for drenering av vann i grunnen (vann under fremtidig deponi). Bekkene i 
deponiområdet er for det meste lite vannførende.  

 Deponiet fylles opp (i hovedsak) fra sør mot nord, med en antatt maksimum 
stigning på 1:12 til 1:10. Eksisterende matjord, og tilkjørt matjord, mellomlagres 
for tilbakeføring som toppdekke (matjordlag) på ferdig oppfylte områder. 

 Antatt oppfylling vil gå fra kote 140 til ca. kote 210. Endelig utforming av deponiet 
vil avklares, beregnes og kvalitetssikres i samarbeide med geotekniker og 
landbruksfaglig kompetanse. Etterbruken vil i hovedsak bli areal for jordbruk 
samt noe skogbruk.   











Oppstartsmøte for reguleringsplan 

 

 



1 Innledning og formål med møtet 

Presentasjon av 
møtedeltakere 

Rammer for møtet 

Referat 

 

 

Krav i pbl. § 12-8 

Tidlig kontakt og gjensidig 
informasjon 

Forslagsstiller / fagkyndig om 
planinitiativet 

Kommunen om prosess, krav 
og overordna rammer 

Avklare ansvarsforhold, 
plantype og prosess 

 



2 Planområdet og planinitiativet 

Forslagsstiller / fagkyndig informerer 

Planområdet  

Beliggenhet 

Størrelse og avgrensning 

Dagens innhold og bruk 

Historikk 

Planinitiativet 

 

Runde rundt bordet, foreløpige tilbakemeldinger 

 



3 Planstatus 

Kommuneplan 

Reguleringsplan  

Planformål 

Tilgrensende planer  

Planer under arbeid  

Planinitiativet i tråd med kommuneplan? 



4 Rammer og føringer 

Nasjonale og regionale rammer og føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Folkehelsemeldinga 

Energi- og klimaplan 

Grønn plakat 

Kommunedelplan for gående og syklende 

Konsesjonsområde for fjernvarme  

Faller prosjektet inn under tilknytningsplikten? 

 



5 Konsekvenser – aktuelle tema for utredning 

By og lokalsamfunn 
Rett lokalisering 
Konsekvenser for sentrum 
Estetikk 
Møteplasser og byrom 
Konsekvenser for naboer 

Landskap, natur og kulturmiljø 
Landskapsbilde 
Naturmangfold 
Landbruk 
Strandsone, vann og vassdrag 
Grønnstruktur 
Kulturminner og kulturmiljø 
Masseforvaltning 

Miljø og samfunnssikkerhet 
ROS-analyse 
Miljøulemper (støv, støy, lukt) 
Forurensning i grunnen 
Radon 
Skred 
Flom 

Barn og unge 
Barn og unges interesser 
Skolevei 
Lekearealer 
 
 

Teknisk infrastruktur 
Energiløsninger 
Bredbånd/fiber 
Vann og avløp 
Overvannshåndtering 
Renovasjon 
Brannvann, tilgjengelighet for brann og redning 

Sosial infrastruktur 
Skole 
Barnehage 

Samferdsel 
Veg/trafikk/adkomst 
Kollektivforbindelse 
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet 
Parkering 

Aktivitet for alle 
Universell utforming 
Friluftsliv 
Sammenhengende gang- og sykkelnett 

Boligkvalitet 
Antall og type boliger 
Utearealer 
Sol/skyggeanalyse 

Annet? 



7 Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Krav om konsekvensutredning etter KU-forskrifta?  

Krav om planprogram? 

Har planen vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn? 

Konsekvenser skal uansett utredes som en del av 
planbeskrivelsen, selv om det ikke er krav om 
planprogram og/eller KU 



8 Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med:  

Utbyggingsavtale 

Parallell plan- og byggesaksbehandling 

Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg  

Parallelt med planarbeidet? 

Kartgrunnlag 

Grunnkart bestilles via InfoLand 

Er kartgrunnlaget i området godt nok?  

 

 



DEL 2 AV MØTET 
Andre interne i kommunen kan forlate møtet om de ønsker 



8 Plantype 

Detaljregulering, privat eller offentlig  

Områderegulering, kommunal plantype 

Endring av plan 

Ordinær endring – prosess som ny plan 

Mindre endring – enklere prosess  
(Må ta høyde for at prosessen kan vise at ordinær endring er nødvendig) 

 



Roller 

Forslagsstiller 

Grunneier 

Fagkyndig 

Planmyndigheten 

Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning  

Formannskapet 

Kommunestyret 

Areal- og byplankontoret (ABY) 

Delegering 

 

 



Planprosessen 

 



9 Medvirkning    

Forslagsstillers ansvar 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning (pbl. § 5-1) 

Kommunen 

Påse at krav oppfylles, og spesielt sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge 

Behov for medvirkning utover formelle krav? 

F.eks. åpent møte før oppstart eller i høringsperioder? 



10Oppstart- anbefaling

Prinsipiellesaker
Storesaker/ikkei tråd medoverordnaplan/
påviseligøkonomiskekonsekvenserfor
kommunen

Politisksak- anbefaling
HarABYbehovfor mer
dokumentasjonfor
forberedepolitisksak?

Kurantesaker
Enkleresaker,i tråd medoverordnaplan

Oppstartvarsles
Referatsaktil politiskutvalg

Ja/ nei – begrunnelse
Behovfor politiskvurdering,begrunnelse?



11 Oppstart - kunngjøring og varsling  

Krav 
Annonse i Ringerikes blad 
Annonse på internett 
Varsling til grunneiere, festere og rettighetshavere i planområdet, naboer, 
berørte offentlige organer og andre interesserte 
 

Skal ABY eller forslagsstiller/fagkyndig varsle?  
Dersom forslagsstiller varsler selv skal adresseliste og maler fra ABY brukes  
ABY varsler uansett internt i kommunen og kunngjør på nettside 
 

Etter høringsfristen 
ABY oversender uttalelser 
Forslagsstiller oppsummerer og kommenterer 
Møte ved behov 



12 Planavgrensning  

Krever kommunen samregulering med flere 
eiendommer?  

Evt. tilgrensende reguleringsplaner 

ABY oversender evt. SOSI-fil med planavgrensninger 



13 Krav til planforslaget 

Se krav på kommunens nettsider 
Planbeskrivelsen oppdateres etter høring og offentlig ettersyn på lik linje 
med plankart og bestemmelser 

Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, 
blir forslagstiller og fagkyndig orientert og bedt 
om å sende inn oppdatert materiale 

 



Nettsider www.ringerike.kommune.no → arealplaner 

Informasjon om 

Planprosessen 

Tidsfrister og framdrift 

Kravspesifikasjon 
innlevering av 
planforslag 

Gjeldende planer 

Plandialog 

Møteplan og 
sakspapirer 

 

Maler som bør brukes 

Varselbrev oppstart 

Annonse oppstart 

Planbeskrivelse 

Bestemmelser 

Tegnforklaring plankart 

Feltnavn plankart 

 

 



14 Gebyrer – se betalingsreglement på nettside 

Sendes normalt til forslagsstiller 

Består av 

Oppstartsgebyr 

Enhetsgebyr sakstype 

Arealgebyr planområde 

Arealgebyr bebyggelse og anlegg 

Enhetsgebyr type 
reguleringsformål 

 

Det tas også gebyr for avslag og 
saker som avsluttes underveis i 
prosessen  

 

Selvkostprinsipp, gebyret kan 
justeres ut fra:  

Kompleksitet og konflikter  

Enkle grunneierforhold  

Kvalitet på materiale  

Dersom kommunen må bruke 
ekstra tid på bearbeiding tas det 
gebyr for medgått tidsbruk 

 

Faktureringstidspunkt  

Etter oppstartsmøte  

Etter 1. gangs behandling 

 

 



15 Prosess og samarbeid underveis 

Er det ønskelig med underveismøte? 

Er det aktuelt å utarbeide en framdriftsplan? 

Politisk møteplan og skrivefrister 



Takk for møtet og lykke til! 
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Sendes til:  Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret v/avdelingsleder 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE FOR REGULERINGSPLAN 

Stedsnavn  

Oppen gård 

Gnr/bnr  

 

 

52/4 

Dato for utfylling 

 

18.02.2016 

Skjema er utfylt av 

 

Feste NordØst as – Helge Bakke 

Gjeldende planstatus  

- Kommuneplan 

- Reguleringsplan 

LNF-kommuneplan 

Annet byggeformål (golfbane) i reguleringsplan 

Forslag til plantype  

- Områderegulering 

- Detaljregulering 

- Reguleringsendring 

      Mindre endring 

     Ordinær endring 

 

Detaljregulering 

 

Omregulering av deler av gjeldende reguleringsplan 

(golfbane) og omregulering av LNF i KP. 

Informasjon om ønsket regulering (omtal hvert punkt med hele setninger) 

Hovedformål og intensjoner  

 

 

Hovedformål er etablering av massedeponi med etterbruk 

som dyrkamark og areal for skogproduksjon. 

Dagens situasjon i området 

 

 

Skogkledd og med innslag av dyrkamark. 

Omfang 

Størrelse på planområde, 

antall enheter o.l.  

 

Planområdet er på ca. 295 daa. 

Konsekvensutredning (KU) 

Vurdering og begrunnelse av 

om planen faller inn under 

KU-forskrifta 

I henhold til konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven (01.01.2015) bør tiltaket vurderes etter 

Vedlegg II nr.11 – k og vedlegg III – b, h, k. 

Konsekvenser 

Positive og negative.  

Aktuelle utredningstemaer.  

Skal omtales selv om tiltaket 

ikke utløser krav om KU etter 

forskrifta 

Positive: Åpner for deponering av overskuddsmasser/rene 

masser. Etterbruk som landbruksformål. 

Negative: Støy ved deponering, synlighet ved oppbygging 

av deponi, fare for utrasing av deponerte masser, overvann- 

/smeltevannshandtering. 

Eksisterende kunnskap 

Hva finnes av kartlegging? 

 

Se vedlagte hefte: «Bakgrunnsmateriale for oppstartsmøte 

med Ringerike kommune 23.02.2016» 

 

Eiendomsforhold Oppen gård - 52/4 
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Aktuelle tema for diskusjon 

 

Se vedlagte hefte: «Bakgrunnsmateriale for oppstartsmøte 

med Ringerike kommune 23.02.2016» 

Forslag til plannavn 

 

Vestsiden massedeponi 

Mottaker og fakturaadresse for 

gebyr for saksbehandling 

John Myrvang AS, Postboks 1085 Flattum, 3503 Hønefoss 

Følgende dokumentasjon skal 

legges ved bestillingsskjemaet:  

 

1. Kart med forslag til planavgrensning (pdf) 

Ved reguleringsendring skal planavgrensning vises 

oppå gjeldende reguleringsplan.  

 

2. Forslag til planavgrensning i sosi-format 

Kan evt. ettersendes etter oppstartsmøtet.  

 

3. Annet: (skisser, flyfoto, omtale osv., listes opp:) 

 

Se vedlagte hefte: «Bakgrunnsmateriale for 

oppstartsmøte med Ringerike kommune 

23.02.2016» 

 

Fra forslagsstiller vil følgende personer delta i oppstartsmøtet 

Funksjon Navn Tlf E-post 

Forslagsstiller  

Skal alltid møte 

John Myrvang AS 

v/John Edvard 

Myrvang 

 

95720991 
 
John.edvard@myrvang.no 

 

Fagkyndig  

Skal alltid møte 

Feste NordØst as 

v/Helge Bakke 

95874217 hb@feste.no 

Grunneier(e)* 

 

Andreas Oppen  andreas.oppen@gmail.com 

Evt. andre 

 

Tom Myrvang 93052205 tom@myrvang.no 

 

*Dersom grunneier ikke stiller ønsker kommunen en intensjonsavtale mellom grunneier og 

forslagsstiller.  

 

 

 







 
 
     

 

 

 
FORSLAG TIL  

 

PLANPROGRAM  

 
DETALJREGULERINGSPLAN  

FOR 

VESTSIDEN MASSEDEPONI 
 

Ringerike kommune 
 

 
Oversiktskart med antatt plangrense. 

 

 

 

Vedtatt av Ringerike kommune ……………………………………………………………… 

06 April 2016 
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Revisjon   
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Utført av  Helge Bakke 

Kontrollert av Anja Ø Ryen 
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1.  BAKGRUNN 

1.1.  Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område for etablering av massedeponi for mottak og 

deponering av rene masser fra Ringeriksregionen. 

 

1.2.  Planlagt arealbruk 

Arbeidet med detaljreguleringsplanen har som formål å sikre areal for massedeponi med etterbruk 

som landbruksformål (Kombinert bebyggelse og anleggsformål med andre angitte hovedformål –  

1900 – øvrige anlegg/LNF) 

 

1.3.  Planstatus 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007 (arealdelen er nå under 

revidering). I kommuneplanens arealdel er Områdene i arealdelen som grenser til regulerte områder 

er LNF-område i nord og friområde mot vest(Oppenåsen). 

Gjeldende reguleringsplaner er:  

Nr.306-02 Hønefoss golfbane (26.02.07)  

Nr.308 Vestsiden pukkverk (15.12.05).  

 

 
 

Figur 1.1 Viser utsnitt fra kommunens planbase, med antatt plangrense for detaljreguleringen.  
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1.4.  Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.01.2015 gjelder for regionale planer med rammer for 

utbygging, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål, 

områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til 

utbyggingsformål, samt reguleringsplaner som kan få vesentlig virkninger for miljø, naturressurser 

eller samfunn.  

Forskriften fastsetter at det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planarbeidet skal 

utarbeides et forslag til planprogram, som etter høring fastsettes av ansvarlig myndighet. I 

plansaker vil dette normalt være planmyndigheten i den aktuelle kommunen. Ved utleggelse av 

planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for konsekvensene av planforslaget. Ved 

behandling og vedtak av plan skal det redegjøres for hvordan konsekvensutredningen og uttalelsene 

til denne er vurdert og tatt hensyn til, samt vurderes og eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og 

krav om oppfølgende undersøkelser.  

 

Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med 

konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser for planarbeidet, herunder fastsette 

hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslaget med 

konsekvensutredning.  

 

Planprogrammet er også et verktøy for å sikre medvirkning og avklare viktige problemstillinger på et 

tidlig tidspunkt i planarbeidet. Programmet skal bidra til å informere om planarbeidet og få innspill 

til gjennomføring av reguleringsplanarbeidet med konsekvensutredning. 

 

1.5.  Utredningsplikt 

Regulering av Vestsiden massedeponi vurderes å falle inn under § 3 i Forskrift om Konsekvens- 

utredning, «Planer som skal vurderes nærmere»:  

 

Vedlegg II. Planer som etter § 3 som skal vurderes etter vedlegg iii. 

nr. 11 k - «Større deponier for masse på land og i sjø». 

Massedeponiet vil omfatte et areal på ca. 280 daa, med mulighet for deponering av ca. 3,5 –  

5,0 mill.m3.  

 

Vedlegg III: Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn 

b) kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet etter 

kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven, eller hvor det finnes eller er stor 

sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor 

tidsdybde. 

h) større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er regulert til 

landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet. 

k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom. 

 

Ringerike kommune er ansvarlig myndighet for utredningen. Utredningen skal utarbeides i henhold 

til plan- og bygningslovens § 4 og Vedlegg II i KU-forskriften. 

 

Planprogrammet fremmes av John Myrvang AS og er utarbeidet av Feste NordØst as i samarbeid med 

tiltakshaver. 
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2. BESKRIVELSE AV PLANEN 

2.1. Planens formål 

Detaljreguleringsplanen vil få som formål å sikre arealer for massedeponi (for rene masser) med 

etterbruk i landbrukssammenheng (jord- og skogbruk). 

 

2.2. Områdebeskrivelse 

Massedeponiområdet blir liggende innenfor deler av Gnr 52 / bnr 4. Planområdet strekker seg fra sør 

for gården Oppen til Vestsiden pukkverk i nord. 

Deponiet omfatter et ravinelandskap hvor hoveddelen er skogkledt. Det finnes innslag av 

dyrkamark. 

I den sørlige delen av planlagt deponiområde er det opparbeidet en lysløype. 

 

Deponiområdet blir i all hovedsak liggende innenfor område som er regulert til 

Golfbane (nr.306-02 Hønefoss golfbane). Adkomstveg (fra Vestsiden pukkverk til deponiområdet) 

planlegges å gå gjennom LNF-område i kommuneplanens arealdel. 

 

 
 

Figur 2.1 Oversiktskart fra Statens kartverk – Norgeskart med antatt plangrense. 

 

2.3. Alternativer 

Det fremmes ett alternativ til detaljregulering.  
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2.4. Planavgrensning 

Antatt planavgrensning for detaljreguleringsplan for Vestsiden massedeponi er som følger: 

Mot sør og vest vil plangrensa følge reguleringsgrensa for Hønefoss golfbane. Grensa mot nord vil 

sikre tilstrekkelig areal for adkomst til deponiet. Mot øst følger plangrensa matrikkelgrensa til  

Gnr 52 / bnr 4.  

Antatt grense for deponiområdet mot sør, vest, nord og øst vil være mot eksisterende terreng. 

Stigningen på deponiet planlegges å være fra 1:10 til 1:12 for de områdene av deponiet som skal ha 

jordbruk som etterbruk. For områder hvor etterbruken skal være skogbruk, vil disse få en brattere 

avslutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Viser ortofoto med antatt plangrense for planområdet, samt antatt grense for deponi. 

 

Plangrense 

Deponigrense 
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3. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER 

3.1. Nasjonale føringer 

Plan- og bygningsloven  

Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer. 

Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet, og at hver og en av oss 

kan være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser. Plan- og bygningsloven gir grunnlag 

for vedtak om bruk og vern av ressurser og om utbygging. Loven legger opp til et system for 

helhetlig planlegging for statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet, der bruken av arealer og 

andre naturressurser vurderes sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger. 

Loven omfatter mange former for planlegging, fra teknisk orientert og detaljert 

reguleringsplanlegging i skjæringspunktet mot byggesak, til overordnet samfunnsplanlegging av 

prinsipiell og strategisk natur. Arealbruken blir gjort bindende for den enkelte grunneier gjennom 

planer som bestemmer hvilke bygge- og anleggstiltak og hvilken virksomhet som er tillatt. 

Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser og må derfor skje i 

nært samråd med statlige fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen 

og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 

mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 

regionale og lokale forhold. 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 

fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

 

Forskrift om begrensing av forurensning (Forurensningsforskriften) (2004)  
Kapittel 4 i forskriften omhandler anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. En reguleringsplan 

for Vestsiden massedeponi må forholde seg til det som står nedfelt i forskriften. 

 

Tilstandsklasser for forurenset grunn – TA2553/2009 

Alle masser som deponeres i området skal tilfredsstille tilstandsklasse 1 – 3, angitt i TA-2553/2009 

«Tilstandsklasser for forurenset grunn». En reguleringsplan for Vestsiden massedeponi må forholde 

seg til det som står nedfelt i veilederen. 

  

Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt (1989)  
Anlegg må være innrettet slik at det ikke oppstår, eller er fare for forurensning/erosjon fra 

planeringsfeltet. Planeringsfeltets beliggenhet i forhold til vassdrag og vassdragets 

forurensningstilstand, vil normalt være avgjørende for om planering kan tillates. Med 

bakkeplanering forstås arbeidet med å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket 

areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Det regnes som planering når det forflyttes masse som 

berører et areal på minst 1,0 dekar. Planeringsfelt må utarbeides i samsvar med «Tekniske 

retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt», utgitt av Landbruksdepartementet 

i 1989. 
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3.2. Regionale føringer  

Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 

Planstrategien ble vedtatt 6.desember 2012, og strategien redegjør for viktige utviklingstrekk og 

utfordringer. Alle kommunen i Buskerud er en del av regionale samarbeidsfora. Buskerud består av 

mellomstore byer og byregioner, lange dalfører og viktige fjelloverganger. Derfor blir et godt utbygd 

samferdselstilbud viktig, samt at de ulike transportmidlene samspiller med hverandre.  

Planstrategien har mange hovedområder som forutsettes fulgt opp med videre planer: 

1- Klima og energi; Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen 

2- Samferdsel og kollektivtrafikk; Areal- og transportplan for Buskerudbyen, Kollektivtrafikkplan for 

Buskerud fylke. 

3- Næringsutvikling; FoU og Innovasjons-strategi for Buskerud 2012-2015, Først mot fremtiden, 

Kulturnæringer i Buskerud, Kunst- og kulturstrategi for Buskerud og Strategiplan for 

Ringeriksregionen. 

4- Læring hele livet; Livslang læring. 

 

Planprogram for regional areal- og transportplan for Buskerud 2016-2030 

Planprogrammet ble vedtatt i Fylkesutvalget 04.03.2015. 

Formålet med den regionale areal- og transportplanen er å komme fram til målsettinger og 

prinsipper for god og samordnet areal- og transportpolitikk i Buskerud, -mål og prinsipper som ulike 

samfunnsaktører kan legge til grunn i den videre utviklingen av fylket. 

Plantema omfatter følgende områder: 

1- Areal; Forventet vekst gjør at kommunene vil ha behov for arealer for ulike utbyggingsformål. 

2- Transport; Sikre god framkommelighet for alle. Transporttiltak må sees i sammenheng med 

framtidig arealbruk. 

 

 

3.3. Kommunale føringer  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 

(Vedtatt av kommunestyret 30.04.2015, sak 88/15) 

Ringerike skal ha en effektiv arealdisponering. Dette betyr at arealene forvaltes og utvikles på en 

hensiktsmessig og realistisk måte. 

 

Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn. For 

plantiltaket er de mest aktuelle føringene: 

a) Å ha tilstrekkelig planavklarte arealer til nærings- og boligformål. 

b) Det er viktig primært å få utnyttet fortetningsarealer i Hønefoss og i de prioriterte lokalsamfunn. 

Samtidig er det viktig med nye utbyggingsområder nær kollektivknutepunkter som også kommer ved 

utbygging av jernbane og E16. 

d) Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. 

h) Estetiske retningslinjer i kommuneplanen. 

 

Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø samt god vannkvalitet 

gjennom (de mest aktuelle føringene for plantiltaket er tatt med): 

b) Ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov. Ved 

omdisponering skal alternative lokaliseringer være vurdert. Der forholdene ligger til dette for det, 

ønsker kommunen at det også etablees nytt jordbruksareal. 

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. 
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Kommuneplanens areal for Ringerike 2007 – 2019  

Vedtatt kommuneplan for Ringerike viser at planområdet omfatter arealer med eksisterende 

reguleringsplaner (nr.306-02 Hønefoss golfbane og nr.308 Vestsiden pukkverk), samt LNF område 

mellom de to reguleringsplanene. 

 

Reguleringsplaner  

Det foreligger to vedtatt reguleringsplaner som omfattes av planavgrensningen: Nr.306-02 Hønefoss 

golfbane og nr.308 Vestsiden pukkverk (se omtale i kap.1.3). 

 

Masseforvaltning – temautredning i forbindelse med revisjon av kommuneplan 

(Vedtatt i formannskapet 18.08.2015, sak 88/15) 

Temautredningen om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Den skal gi vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak, produksjon og deponier. 

Kommuneplanen skal løse fremtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av 

Ringeriksbane og E16. 

Definisjon på deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i påvente av gjenbruk.  

 

Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, for eksempel støv, støy og 

transport. Transporten medfører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og 

framkommelighet. 

Konfliktnivået kan være høyt i forhold til forringelse av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og 

i noen tilfeller turområder, støy- og støvproblematikk, samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og 

deponering innebærer også vesentlige terrenginngrep. 

 

Retningslinjer for fylling/deponi i områder avsatt til LNF-område: 

Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller samla har et 

omfang på mer enn 1000 m2, er i utgangspunktet søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. På 

fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om reguleringsplan som sier noe om omfang, 

utførelse og tidsbegrensing. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad 

om tillatelse til tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning. 

I tillegg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter), 

kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes særskilt i hver 

sak.  

 

Energi- og klimaplan 

(Vedtatt i kommunestyret 2 desember 2010) 

Som visjon for energi- og klimaarbeidet skal følgende være førende: Ringerike skal være et forbilde 

innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. 

Et av hovedmålene legger vekt på at kommunen skal bidra og legge til rette for at klimautslipp fra 

transport skal reduseres gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra 

kjøretøyer. 

Mål for arealbruksstrategi i forhold til transport vil være å korte ned reiseavstander.  

Den store gjennomgangstrafikken gjennom Ringerike gjør at utslipp fra transportsektoren er 

betydelig. Det er ønskelig med en forsert utbygging av firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss. I 

tillegg skal Ringeriksbanen planlegges for å flytte mer trafikk fra veg til bane.  
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4. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Feste NordØst as har i samarbeid med Ringerike kommune forsøkt å finne fram til de 

problemstillinger og temaer som er mest relevante i forhold til beslutningsgrunnlaget for 

planforslaget. 

Planprogrammet skal så langt det er mulig ut fra kjente forhold, avklare hvilke tema som må 

belyses og utredes. Hensikten er å skape forutsigbarhet, samt å definere problemstillinger knyttet 

til den kommende reguleringen. 

 

Det blir gitt en beskrivelse av positive og negative konsekvenser for det konkrete planforslaget. 

 

4.1. Utredningstema 

0-alternativet  
Under dette temaet vil det bli en beskrivelse av en forventet utvikling av området dersom ikke 

foreslått tiltak realiseres. Selv om størstedelen av planområdet inngår i vedtatt reguleringsplan 

nr.306-02 Hønefoss golfbane, vil 0-alternativet være LNF, da det vurderes som usannsynlig at 

golfbanen blir realisert. 0-alternativet vil være referansen som alle temaene i konsekvens-

utredningen vurderes i forhold til, og vil være referansen for å kunne si noe om konsekvensen av 

tiltaket.  

Dersom ikke tiltaket gjennomføres, vil 0-alternativet kunne bli resultatet og således være en 

dokumentasjon på ”ikke å gjøre noe”. 

 

Landskapsbildet 
Planforslaget vil føre til inngrep i eksisterende natur- og kulturlandskap. Temaet landskapsbilde 

omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse av omgivelsene. 

Formålet med å utrede landskapsbilde er å kartlegge og synliggjøre eksisterende verdier i 

landskapet, og vurdere hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av tiltak. 

Det vil bli utarbeidet illustrasjoner (3D-modell) som viser tiltaket i planforslaget ved nåsituasjon, 

ulike oppfyllingsfaser og ferdig oppfylt og tilbakeført til landbruksformål. 

 

Grunnforhold 
Foreløpige undersøkelser viser at hoveddelen av planområdet har stabile grunnforhold med fjell i 

dagen og områder med lite overdekning ned til fjell. Ett område er uavklart i forhold til stabilitet. 

Ut fra dette vil det bli utført ytterligere geoteknisk utredning. Denne vil inneholde en analyse av 

områdestabiliteten med stabilitetsberegninger for deponiet, samt beskrivelse av teknisk utforming. 

Geotekniske undersøkelser og vurderinger vil være avgjørende for forslaget til oppfyllingens omfang 

og utstrekning.  

Vurdering av fremtidige deponerte masser, samt deponering av sprengstein og nedknuste 

steinmasser med sprengstoffrester.  

Det skal utarbeides plan for overflate- og overvannshåndtering.  

 

Naturmiljø/biologisk mangfold  
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og planters 

livsgrunnlag. Her avgrenses temaet til å i utgangspunktet omfatte naturens egenverdi, og ikke dens 

funksjon for mennesker. I utredningen vil det bli tatt utgangspunkt i eksisterende registreringer av 

biologisk mangfold (i forbindelse med gjeldene reguleringsplan for golf, samt naturbase og artskart) 

innenfor planområdet. I utgangspunktet vil det ikke bli utført nye registreringer. Det vil bli 

beskrevet og drøftet hvilke konsekvenser deponeringen og etterbruken vil ha å si.  

Konsekvensene av bekkelukkinger med hensyn til biologiske og hydrauliske forhold skal utredes. Med 

hydrauliske forhold menes dimensjonering, utforming (inntak/utløp), flomforhold-/ sikkerhet og 

vedlikehold. 
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Kulturminner  
Utbyggingsforslaget vil medføre konflikt med kulturminner innenfor planområdet. Deponiområdet 

omfatte to bosettingsregistreringer som ikke er fredet, og ett bosetting – aktivitetsområde (ID 

91710) som er automatisk fredet. Frigivelse av disse må avklares med arkeologisk myndighet. 

 

Naturressurser/Landbruk 
Med naturressurser menes jord- og skogressurser. Dette omfatter dyrka mark, dyrkbar mark, 

produktiv skog, vann og berggrunn. I dette prosjektet anses imidlertid kun konsekvensene knyttet til 

jordbruk og skogbruk som relevant. 

 

Massedeponiet vil ligge i et eksisterende jord- og skogbruksområde. Det vil bli foretatt en vurdering 

av hvilke konsekvenser dette vil føre med seg. Som del av dette vil det bli utført en beskrivelse av 

området i dag med tanke på jordbruksareal, skog, landbruksdrift og kulturlandskap. 

Positive/negative konsekvenser for jordvern/landbruksdrift/og landbrukets kulturlandskap vil bli 

vurdert. 

For temaet skal følgende vurderes:  

- Drift av jordbruksarealer i de ulike anleggsfasene 

- Konsekvenser og avbøtende tiltak i anleggsfasene med hensyn til mulig erosjon, avrenning og  

  fare for utglidning.  

- Etappevis istandsetting av jordbruksarealer og istandsetting etter endt anleggsperiode.  

- Hvilke tiltak som eventuelt bør gjennomføres for å sikre arealenes evne til matproduksjon ved   

  istandsetting og tilbakeføring. Bl.a. behov for hydroteknisk anlegg og terrenginngrep. 

 

Som del av temaet vil arealstatus, arealtall og kvalitet bli oppgitt både før oppstart og planlagt 

arealfordeling etter fullføring framgå. 

 

Masseberegning 
Forventet mottak av rene masser er på dette stadiet beregnet til 3 500 000m3 – 5 000 000 m3. Som 

en del av denne utregningen vil ulike etapper og ferdig opparbeidet deponi bli endelig beregnet. 

Endelig utforming, og størrelse på deponiet, må sees i sammenheng med geotekniske vurderinger og 

beregninger. 

 

Trafikk 
Planforslaget vil medføre økt trafikk til og fra deponiområdet i oppfyllingsfasen. Det vil i 

utredningen bli sett på:  

- Transportbehov (antall lass/kjørefrekvens i forhold til oppfyllingstid).  

- Beregning av økning i ÅDT, samt beregning av trafikkstøy. 

- Eventuell sikring/skjerming av adkomstveg deponiområdet i anleggsperioden.  

- Trafikksikkerhet i anleggsfasen. 

- Eventuelle vilkår og tidsbegrensninger når massetransport kan finne sted.  

- Vurdering av eventuelle miljøgevinster ved trafikk med lass til og fra deponi og Vestsiden pukk. 

 

Støy og støv 
Planforslaget vil medføre økt trafikk til og fra planområdet, samt i området for massedeponiet. Den 

økte aktiviteten, knyttet til lange kjøretøy og anleggstrafikk, vil medføre økt støy for nærliggende 

bolighus og gårdsbebyggelse øst og sør for massedeponiet.  

Det skal utføres støyberegning for tiltaket i henhold til retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442). 

Det skal med bakgrunn i beregningene settes krav til nødvendige avbøtende og støydempende tiltak 

i utredning og planforslag. 

 

Økt trafikk og oppfylling av massedeponiet kan også føre til støvplager for tilliggende bebyggelse. 

Forslag og krav til støvdempende tiltak skal inngå i utredning og planforslag. 
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Barn og unge/friluftsliv 

Eksisterende sti og løypenett, i sørdelen av planområdet, vil påvirkes av oppfyllingen i 

massedeponiet.  

Det skal synliggjøres mulig omlegging av sti og løypenett i anleggsperioden, samt reetablering av sti 

og løypenett når deponiet er ferdig oppfylt og avsluttet. 

 

Næring og sysselsetting 

Massedeponiet vil muliggjøre deponering av rene overskuddsmasser fra fremtidig utvikling i regionen 

(bolig/næringsutbygging) i årene som kommer. I tillegg vil det åpnes for mottak av en viss mengde 

av knuste fjellmasser og jordmasser fra utbyggingen av Ringeriksbanen og E16. 

Konsekvensene for næring og sysselsetting knyttet til gjennomføringen av deponiet vil bli vurdert og 

beskrevet. 

 

Overvåkning  
Det skal i konsekvensutredningen bli sett på system/tiltak for:  

 Hvordan mottakskontroll i deponiet utføres.  

 Hvordan kontrollere at massene er rene. 

 Hvor og hvordan mellomlagring ulike masser (som toppmasser for vekstjordlag) skal finne 

sted.  

 Overvåkning av sigevann etc i anleggsperioden og i en periode etterpå.  

 

Risiko og sårbarhet 
I forbindelse med planarbeidet og konsekvensutredningen skal det utføres en risiko og 

sårbarhetsanalyse. 

 

Avbøtende tiltak  
Konsekvensutredningen skal beskrive eventuelle avbøtende tiltak for de forholdene som viser seg å 

ha negative konsekvenser av betydning. 

 

4.2. Metode 

Konsekvensanalysen skal gjennomføres med utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 – 

Konsekvensanalyser, kap.6, Ikke-prissatte konsekvenser. 

Håndbokens metode benyttes for å vurdere verdier, omfang og konsekvenser for temaene.  

 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 

 Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

 Omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes.  

 Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i 

forhold til alternativ 0. 

Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av områdets verdi, og omfanget av påvirkning på 

området. 

 

Tema som ikke konsekvensutredes vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. 
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5. PROSESS 

5.1. Fremdrift 

Reguleringsprosessen legges opp i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Planprosess og 

konsekvensutredning vil foregå parallelt. 

 

Framdrift Dato 

Oppstartsmøte med Ringerike kommune 18.03.2016 

Utarbeidelse av planprogram April 2016 

Kunngjøring av planarbeid og høring av planprogram Juni 2016 

Saksbehandling og vedtak av planprogram August 2016 

Planarbeid og utredninger August 2016 –  

April 2017 

Høring av planforslag Juni 2017 

Sluttbehandling og vedtak av planforslag Desember 2017 

 

Den skisserte fremdriften er basert på en optimal planprosess uten uforutsette problemstillinger av 

betydning, samt at fremdriften passer med den kommunale møteplanen. 

 

5.2. Medvirkning og informasjon 

Regelverket for planlegging etter plan- og bygningsloven, og forskrift om konsekvensutredning, 

sikrer betydelig åpenhet og medvirkning i planprosessen. Gjennom høring og offentlig ettersyn av 

planprogrammet gis det mulighet til å påvirke hvilke problemstillinger som skal utredes i 

planarbeidet.  

 

I tillegg kommer vanlig høring og offentlig ettersyn av planforslaget og konsekvensutredningen når 

disse foreligger.  

 

Arbeidet med reguleringsplanarbeidet vil skje i samarbeid med tiltakshaver, og Ringerike kommune 

som ansvarlig myndighet, samt direkte berørte parter. Spesielt vil dette dreie seg om en god og 

åpen dialog med tilstøtende naboer, Statens vegvesen og NVE. 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8030-17   Arkiv: PLN 87-04  

 

0605_412 detaljregulering for Hallingby øst  

-2. gangs behandling 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_412 Detaljregulering for Hallingby øst vedtas. 
 

2. Reguleringsplan 87 Hallingby (vedtatt 10.07.74), 87-03 Dølerudfeltet (vedtatt 11.05.99) 

og Hallingby Vatningen (vedtatt 10.07.74) oppheves ved vedtak av reguleringsplan 412 

Hallingby øst. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Reguleringsplan 412 Hallingby øst innebærer endring av de gjeldende reguleringsplanene 87 

Hallingby, 87-03 Dølerud og 87-04 Hallingby Vatningen.  

 

Planforslaget innebærer omregulering fra friområde til boligformål samt en økning av 

utnyttelsesgraden for fire boligtomter nord i planområdet. En omregulering fra friområde til 

boligområde er noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Etter en 

helhetsvurdering av tilgjengelige friområder i nærheten og størrelse på gjenværende friområde 

mener Rådmannen at det er riktig i denne saken.  

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

etablert boligområde.  

 

Rådmannen foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra 

industri til boligformål. 

 



Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandling er:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for 

boligområdene. 

 Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for de regulerte boligområdene. 

 

Innledning 
Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til boligformål 

i Høgåsveien, samt økt utnyttelsesgrad for eksisterende boligtomter i Åsliveien. Hensikten er å 

bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i et etablert boligområde. Rådmannen 

foreslår også å endre formål for kommunens eiendom nord i planområdet, fra industri til 

boligformål. Kommunen har ikke planer om å bygge boliger på området i dag.  

 

Oppsummert foreslås det altså endringer for følgende tre områder:  

 Ved Høgåsveien endres et mindre areal av eiendom gnr. 273/7 vestre del, fra friområde 

til boligformål.  

 I Åsliveien vil det åpnes for økt utnyttelsesgrad fra 15 til 30 % BYA, dette gjelder 

eiendommene gnr. 274/328, 330,334 og 335.  

 Endret formål for deler av kommunens eiendom gnr. 274/167 fra industri til bolig.  

 

Planforslaget er en endring av eksisterende plan 87 Hallingby, og inkluderer de to 

reguleringsplanene 87-03 Dølerudfeltet og 87-04 Hallingby Vatningen. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling, og består av:  

 Plankart, datert 01.06.16 

 Reguleringsbestemmelser revidert 01.06.16 

 Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangs behandling, se vedlegg. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 87 Hallingby, vedtatt 10.07.74 (se 

planbeskrivelse kapittel 4.2). Arealene som foreslås omregulert er regulert til friområde, 

frittliggende boligområde og industri. 

 

Endringer etter 1.gangs behandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det skal innarbeides krav i bestemmelsene at ingen boliger skal ha støyverdier som 

overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot E16. Tiltak for å oppnå 

tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 

brukstillatelse til de planlagte boligene. 

 Område med feltnavn BKS5 i ny plan, skal det før igangsettingstillatelse stilles krav 

om støykartlegging med påfølgende gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres 

et behov for dette. 



 For eiendommer innenfor området BFS22 tillates bebyggelse med mønehøyde inntil 

6 m over gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel mellom 22˚-30˚. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for 

å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til friområde, boligformål og 

erverv. Planforslaget er i strid med overordnet plan for alle områder unntatt i Åsliveien.  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet i kommunen skal være variert. 

Dette planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har begrensa 

muligheter til å etablere eget hjem.  

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016. 

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.16 – 02.05.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene 

er referert og kommentert under. 

 

Buskerud Fylkeskommune, 02.05.16 

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdene til kulturminner. De bemerker at de ikke kan se 

at reguleringsplanen vil virke inn på kulturminner. De har ingen merknader til planen.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.05.16 

1. Fylkesmannen bemerker at de ikke har fått tilsendt varsel om oppstart. 

2. Fylkesmannen er positiv til at det tilrettelegges for at vanskeligstilte skal ha mulighet 

til egen bolig.  

3. Det påpekes videre at boliger som er plassert ved Høgåsveien vil ligge med relativt 

kort avstand fra bekkeløp, Dølerudbekken. Fylkesmannen forutsetter at området ikke 

er flomutsatt, samt at bru blir etablert, ikke kulvert. 

4. Kommunens eiendom gnr.274/167 med formålsendring fra industri til bolig, vil være 

støyutsatt. Det påpekes at tilrettelegging for støyfølsom bruksformål må forholde seg 

til retningslinjene for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Fylkesmannen mener det 

er uheldig at området ikke er utredet for støy, slik at eventuelle tiltak kan innarbeides 

i reguleringsplanen. 

5. Fylkesmannen mener at det skal innarbeides krav i bestemmelsene om at alle boliger 

skal ha støyverdier som ikke overstiger 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 

E16. Tiltak for å oppnå dette må gjennomføres og dokumenteres før det blir gitt 

brukstillatelse.  

 

 

 

Forslagstillers kommentar: 

 Det er ikke planer om bekkelukking/kulvert. Arbeid rundt bekken skal bestå i 

rydding av skog/kratt. Kryssing vil bli etablert som bru. 



 Krav om tilfredsstillende støytiltak skal innarbeides i tråd med overordnede 

retningslinjer i bestemmelsene 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Rådmannen beklager uteblitt varsel. 

2. Fint 

3. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

4. For område BKS5, som ved endring i plan tildeles nytt formål fra industri til bolig, 

vil det stilles krav i bestemmelsene om støyutredning før igangsettingstillatelse kan 

gis for området. 

5. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Hallingby vel, 01.05.16 

1. Det bemerkes at en del innbyggere på Hallingby er skeptiske til etablering av boliger 

for vanskeligstilte. 

2. Høgåsveien:  

Det forutsettes at området legges til rette slik at trygg sti for barn opprettholdes, bro 

over bekk må sannsynligvis flyttes og utbedres, det må ryddes i kratt og skog. Det 

bemerkes også at det hadde vært hensiktsmessig med fast dekke i større deler av 

Høgåsveien, for å unngå for mye støv. Oppgradering av lysarmaturer i Høgåsveien 

ville skapt tryggere ferdsel langs veien. 

3. Åsliveien:  
Naboene er skeptiske til fortetting, og det forutsettes at bebyggelsen blir over kun én etasje. 

Det er skepsis til å etablere flere boliger for vanskeligstilte i samme området, siden det er 

flere boliger for vanskeligstilte fra før. Det forutsettes også at boligene blir tilpasset 

hverandre, og at det etableres pen beplantning, og at det ser ryddig og pent ut. Det ønskes 

også lysarmaturer fra krysset Åsliveien/Kirkemoveien og forbi grusplassen/lekeplassen i sør, 

frem til møtende belysning. 

4. Det er ingen kommentarer til varsel om omdisponering fra industri til boligformål på 

kommunens areal i nord. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Tiltakshavers er innforstått med at innbyggere er skeptiske til dette. Det er imidlertid 

store behov for etablering av slike boliger i området/kommunen. 

2. Høgåsveien:  

Sti skal opprettholdes, og vegetasjon skal ryddes, samt at bro skal utbedres. 

Angående fast dekke langs Høgåsveien, samt lysarmaturer, kan ikke tiltakshaver ta 

stilling til. 

3. Åsliveien:  

Angående kommentar om skepsis til fortetting vil maksimal mønehøyde være i tråd 

med gjeldende plan. Maksimal høyde angitt i bestemmelser er en videreføring av 

begrensninger i gjeldende plan. Boligene vil tilpasses hverandre i formspråk, og 

tiltaket vil ha en ryddig utforming.  

4. Info ok 

 

 

Rådmannens kommentar:  

Vedrørende fortetting og utforming av bebyggelse i Åsliveien vil det stilles krav om at nye 

bygg skal tilpasses omkringliggende boliger mht. form og uttrykk. Mønehøyde og takvinkel 

vil fastsettes i bestemmelsene.  



Vedrørende ønskede utbedringer på kommunalt vei og lysanlegg i Høgåsveien samt 

Kirkemoveien/Åsliveien er Ringerike kommunes tekniske forvaltning orientert om behov 

for oppgradering; Høringsuttalelsen vedrørende manglene er oversendt for videre 

oppfølging.  

Innspillene anses for øvrig å være tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.  

 

Helge og Erik Kihle, 14.03.16 

Kihle er sterkt i mot omregulering av «Kro 68». Kihle mener dette er et sterkt hinder for 

utvidelse av virksomhet på eiendommen. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Forslagstiller henviser til Rådmannens kommentar. 

 

Rådmannens kommentar:  
Rådmannen mener det er hensiktsmessig å omregulere fra industri til bolig da det nå er etablert 

et nytt felt for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det 

totale arealet for slike formål er omtrent det samme som tidligere. Rådmannen har også sett på 

adkomstforholdene til feltet, og ser at det ikke er aktuelt med opparbeidelse av ny adkomst 

direkte fra E16. Dermed vil adkomst forbli gjennom boligområdet øst for E16, og det er lite 

ønskelig at trafikk til industri/forretning skal gå gjennom dette området. Det er også utfordringer 

knytta til høyden på undergangen under E16 sør for planområdet. 

 

Miljørettet helsevern Ringerike kommune, 27.04.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Statens vegvesen, 03.05.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Innsigelser 
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noen 

sosiale tjenester spesielt knytta til omsorgsboligene. 

 



Tidligere behandlinger og vedtak 
 Planforslaget ble 1.gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.03.16 sak 30/16.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene  

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpassa vanskeligstilte på boligmarkedet, sentralt 

i et etablert boligområde på Hallingby. Rådmannen mener det er positivt at boligene planlegges i 

allerede etablerte boligområde med gangavstand til alle funksjoner på Hallingby, samt 

bussforbindelse til Hønefoss.  

 

Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold  

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i boligstrøk. 

I dette tilfellet er det vurdert til at det likevel er hensiktsmessig å gjennomføre omregulering. 

Dette fordi det fortsatt vil være store tilgjengelige friareal igjen etter omregulering i Høgåsveien. 

Det er også avklart med dagens hovedbrukergruppe i Hallingby barnehage, samt at det ikke er 

kommet inn innspill på at omregulering og bygging i det foreslåtte området har negativ virkning 

på dagens bruk.  

Eksisterende sti gjennom området legges om, og eksisterende bro over bekken nord for området 

istandsettes som en del av byggeprosessen.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6. 

 

Omregulering fra industri til boligformål  

Rådmannen foreslår at arealet kommunen eier nord i planområdet skal omreguleres fra industri 

til konsentrert boligbebyggelse. Rådmannen mener dette er hensiktsmessig da det er etablert nytt 

felt for forretning vest for E16 (396 Søndre Kirkemoen, vedtatt 10.12.15), slik at det totale 

arealet for slike formål er omtrent det samme som tidligere dersom dette feltet omreguleres til 

boligformål. Rådmannen har også sett på adkomstforholdene til feltet, og ser at det er lite trolig 

at det er aktuelt med opparbeidelse av ny adkomst direkte fra E16. Dermed vil adkomst bli 

gjennom boligområdet øst for E16, og det er lite ønskelig at trafikk til industri/forretning skal gå 

gjennom dette området. Det er også utfordringer knytta til høyden på undergangen under E16 

sør for planområdet.  

 

Infrastruktur  

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. Kapasiteten i renseanlegget på Hallingby 

har vært sprengt, men etter oppgradering av eksisterende anlegg er det noe bedre kapasitet. På 

sikt skal anlegget tilknyttes Monserud.  

 

De foreslåtte utbyggingsområdene har adkomst fra kommunal vei. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse  

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, men 

konsekvenser skal likevel utredes og belyses. Rådmannen anser utredningene og analysene for å 

være tilstrekkelige. Det er krav om utredning av grunnforhold og grunnvannsforhold i 

forbindelse med byggesaken.  

 

Samlet vurdering  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 



 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart. 

2. Plankart, merket 2. gangs behandling, datert 01.06.16 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2. gangs behandling, revidert 01.06.16 

4. Planbeskrivelse, revidert 01.06.16 

5. Høringsuttalelser 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Hallingby vel 

- Helge og Erik Kihle 

- Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 

- Statens vegvesen 

6. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

7. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget 

8. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_412 detaljregulering for  

Hallingby øst 
 
Utarbeidet av Halvorsen og Reine 26.01.16 
Sist revidert 01.06.16 RK 

 
1. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.03.16, sak 30/16 
Høring og offentlig ettersyn 09.03.16 – 02.05.16. 
2. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
2. gangs behandling i formannskapet DATO, sak SAKNR 
Vedtak i kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 

 
Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01 § 1.0 pkt. 7 Støy 01.06.16 M.S.S 

02 § 1.1 pkt. 3 Byggehøyder 01.06.16 M.S.S 

03 § 4.0 pkt. 5 Støy 01.06.16 M.S.S 

 
Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
  
Bebyggelse og anlegg      Feltnavn:  
     Bolig/tjenesteyting     BKS1-5 
     Boligbebyggelse- Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-22 

Lekeplass       f_BLK1-2  
 

Samferdelsanleg og teknisk infrastruktur      
     Kjørevei       o_SKV1-4, f_SKV5-6 
     Gangvei/gangareal/gågate     o_SGG1-9 

 
Grønnstruktur 
 Turdrag       GTD 
 Friområde       f_GF1, o_GF2-5 
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§ 0. Fellesbestemmelser 
 
1. Byggegrense (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensen. Avfallshåndtering og biloppstillingsplasser 
på terreng tillates etablert utenfor byggegrenser. Byggegrenser er vist på plankartet.  
 
2. Avkjørsler (jf. Pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Avkjørsler er vist med pil på plankartet. Plasseringen av piler er veiledende, men antall og fra 
hvilken vei er bindende. 
 
3. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
Parkering skal følge gjeldende bestemmelser i parkeringsforskrift eller kommuneplanens 
bestemmelser.  
 
4. Sikring mot avrenning 
Sikring mot avrenning fra anleggsområder til jordbruksarealer skal sikres i 
byggeperiode/anleggsperiode. 
 
 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.0 Fellesbestemmelser 
1. Utnyttingsgrad 
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet. Garasjer 
medregnes i % BYA. 
  
Det tillates maksimum to etasjer i hele planområdet. 
 
2. Utforming(jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset 
omkringliggende boliger i form, utrykk og materialbehandling. Takform skal være saltak. Det 
skal påses at bygninger gruppevis har lik takvinkel. 
 
3. Murer og gjerder 
Det tillates ikke støttemurer over 1,5 meter innenfor planområdet. Grunnmurer/sokler over 80 
cm skal utformes og behandles så de ikke virker skjemmede. Gjerder kan settes opp dersom 
kommunen finner særlig grunner til dette. Materialer og utforming skal godkjennes av 
kommunen.  
 
4. Vegetasjon 
Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart. 
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5. Garasjer 
Eneboliger skal så langt det er mulig ha garasje bygget sammen med boligen.  
 
6. Tekniske installasjoner 
Tekniske installasjoner skal så langt det er mulig inkluderes/innlemmes i bygningskroppen. 
 
7. Støy   
For ny bebyggelse skal støyverdier ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt 
fasade mot E16. Tiltak for å oppnå tilfredstillende støyverdier må være gjennomført og 
dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
§ 1.1 Frittliggende småhusbebyggelse 
1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
BFS1-22 skal nyttes til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse. 
 

2. Vegetasjon 
I felt BFS21 skal det etableres skjermende vegetasjon om friområdet. 
 
3. Byggehøyde og takvinkel  
For eiendommer innenfor området BFS22 tillates bebyggelse med mønehøyde inntil 6 m over 
gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel mellom 22˚-30˚. 
 

§ 1.2 Konsentrert småhusbebyggelse  
1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Områdene BKS1-5 på reguleringsplanen skal nyttes til konsentrert småhusbebyggelse. 
 
2. Boligtyper (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1-2) 
Området skal hovedsakelig bebygges med rekkehus og eneboliger.   
 
3. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
Parkering skal samles i fellesanlegg. 
 
§ 1.4. Lekeplass (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Områdene f_BLK1-2 skal nyttes til felles lekeplass.  
  

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1, 14) 
Områdene o_SKV1-4 og f_SKV5-6 skal nyttes til offentlig og felles vei.  
Områdene o_SGG1-9 skal nyttes til gangvei/gangareal/gågate. 
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2. Tekniske planer (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til 
utbyggingsavtale som inngås med kommunen.   
 
3. Vegers stigningsforhold (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Veg skal ha stigning på maksimalt 10 %. 
 
4. Utførelse av terrengbehandling (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 
 

 
§ 3. Grønnstruktur 
1. Formål(jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
f_GTD skal nyttes til turdrag.  
f_GF1 og o_GF2-5 skal nyttes til offentlige friområder.  

 
§ 4. Rekkefølgebestemmelser 
 
1. Utomhusplan (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10 )  
Ved innsending av byggesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200. Utomhusplan skal 
vise hvordan tomten tenkes planert og opparbeidet. Utomhusplanen skal vise eksisterende og 
nytt terreng, overvannshåndtering og hvordan uteoppholdsareal skal utformes. 
Uteoppholdsareal skal opparbeides seinest påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen skal 
godkjennes før igangsettingstillatelse kan gis. 
 
2. Bro (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Området rundt eksisterende bro over bekk skal ryddes og istandsettes før det gis 
igangsettingstillatelse til område BFS21. 
 
3. Omlegging av sti (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis brukstillatelse for bygg på BFS21 skal eksisterende stier/gangforbindelser 
igjennom friområdet i sin helhet opparbeides mellom BFS21 og bekken. 
 
4. Grunnforhold(jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på BFS21-22, skal det dokumenteres at 
grunnforhold, inkludert grunnvannstand, er tilstrekkelig utredet, og at nødvendige tiltak er 
innarbeidet. 
 
5. Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)  
For tiltak innenfor feltnavn BKS5 vil det før igangsettingstillatelse stilles krav om 
støykartlegging av området.   
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Planbeskrivelse 
412 Hallingby øst, endring av reguleringsplan 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tiltakshaver: Ringerike Boligstiftelse AS 
Konsulent for utarbeiding av planforslag: Halvorsen og Reine AS 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

PLANBESKRIVELSE 
0605-412  

detaljregulering for  
Hallingby øst (endring av vedtatt plan) 

 
Utarbeidet av Halvorsen & Reine, 02.02.16 
Revidert RK 01.06.16 
  

1. Sammendrag 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  
jf. pbl § 4-2, første ledd.  
 

2. Bakgrunn 

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boliger for vanskeligstilte på 
boligmarkedet, innenfor plan med planID 412 Hallingby øst, på eiendom 273/7 og 
eiendommene 274/328, 274/330, 274/334 og 274/335.  

 
Ved endring av plan, vil også gjeldende plan oppdateres i forhold til formålsbetegnelser og 
lignende for å bli i tråd med gjeldende plan- og bygningslov. Eiendommer som ikke blir 
omregulert (nevnt over), vil ikke få endrede betingelser eller muligheter på sine eiendommer. 
 

2.2 Hovedintensjonen i planen 

Hovedintensjonen i planen er å tilrettelegge for etablering av boliger for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Boligene skal være et tilbud for de som ikke har mulighet til å skaffe egen bolig, 
og skal etableres i rolige, etablerte boområder.  

 

2.3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagstiller er Ringerike Boligstiftelse AS. Halvorsen & Reine er konsulent for planarbeidet. 
Ringerike Boligstiftelse eier eiendommene.  
 

2.4 Tidligere vedtak i saken 

Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og vedtatt 
sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 07.03.16 sak 30/16.  
 

2.6 Krav om konsekvensutredning  

Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Endringen er av en slik karakter og 
størrelse at det ikke utløser krav til konsekvensutredning. 
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2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner  
 

 
3. Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble annonsert i Ringblad 26.09.15 med frist for merknader satt til 28.10.15.  

Reguleringsplan 412 Hallingby øst ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn av Hovedutvalget for 
miljø- og arealforvaltningen i møtet 07.03.16 sak 30/16. 

Figur 1 Flyfoto tomt som ønskes omregulert i Høgåsveien 

Figur 2 Flyfoto tomter som ønskes omregulert i Åsliveien 
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Det kom inn seks uttalelser, ingen innsigelser. 
 
Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 
gangs behandling er:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for 
boligområdene. 

 Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for de regulerte boligområdene. 
 
Det anses ikke å være behov for medvirkning utover lovpålagte høringer.    

4. Planstatus og rammebetingelser  
4.1 Overordnede planer  

 
• Fylkeskommunale planer 
• Kommuneplanens arealdel  
Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 
regulert til boligområde (Åsliveien) og friområde (Høgåsveien). 
 

Figur 3 Gjeldende kommuneplan for Ringerike. Områdene som ønskes omregulert er markert. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplan for Høgåsveien og Åsliveien er 87 Hallingby (vedtatt 10.07.74), 
hvor områdene er regulert til henholdsvis eneboliger (Åsliveien) og friområde (Høgåsveien).  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figur 4 Markering av områder som ønskes 
omregulert. Bildet viser gjeldende regulering 
samt tilgrensende planer.  
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4.3 Tilgrensende planer 
Tilgrensende planer er planID 87-03 Dølerudfeltet, 87-04 Hallingby Vatningen, og planID 125 
Hallingby Syd, alle med hovedformål bolig. 87-03 og 87-04 har likelydende bestemmelser 
som planID 87 Hallingby, mens område 125 har egne bestemmelser. 

 
4.4 Temaplaner (Bl.a Grønn Plakat, Energi- og klimaplan for Ringerike) 
 
Energi- og klimaplan for Ringerike 
Formålet med planen er å løfte det kommunale energi- og klimaarbeidet opp på et strategisk 
nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av fremtidige løsninger. 
Målet med planen er å sette energi- og klimaspørsmål på den lokale dagsorden og introdusere 
en metodikk og systematikk i arbeidet med energi og klima.  
 
Fortetting i eksisterende boligområde ses på som energivennlig da det ikke er behov utbygging 
infrastruktur som følge av tiltaket. Boligområdet ligger også i nærheten av større transportårer, 
og man kan enkelt komme seg til Hønefoss og toget, man har tilgang på mer miljøvennlige 
transportmetoder. Det vil legges til rette for god sykkelparkeringsdekning slik at man legger til 
rette for sykkelbruk ved kortere turer. Tiltak vil følge retningslinjer som følger av TEK10 i 
forhold til klimavennlig prosjektering. 
 
 
 
4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a: 

a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
 
  Statlige planretningslinjer for en samordnet areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 
bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for god 
steds- og byutvikling. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1989 
Formålet med retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene 
bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 
planlegging og byggesaksbehandling, samt å gi et grunnlag for å vurdere saker der 
barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 2012 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og 
annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Retningslinjen skal legges til grunn 
av kommunale, regionale myndigheter og berørte etater ved arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende 
planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til 
grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.  

 
b. Nasjonal transportplan 2014- 2023 (se www.ntp.dep.no) 

Meldingen omhandler veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Hovedgrepet er å 
prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust veinett i distriktene.   
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c. Stortingsmelding nr. 29 

Meldingen er ment for å være en mulighetsmelding for omsorgsfeltet. Den skal først 
og fremst gi helse- og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg bedre i 
hverdagen til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.  
 

d. Universell utforming (se www.universell-utforming.miljo.no)  
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende 
planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til 
grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle. 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 

5.1 Beliggenhet 
Områdene som ønskes omregulert ligger i Åsliveien og Høgåsveien, begge lokasjoner sentralt i 
Hallingby.  
 
Åsliveien 
Det aktuelle feltet ligger ved kryss mellom Kirkemoveien og Åsliveien. Området er godt 
tilknyttet veinettet, det er enkel tilkomst til området. 
 
 

Figur 5 Illustrasjon beliggenhet Åsliveien 
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Høgåsveien 
Ligger i et område som i dag er et regulert friområde. Området er like sør for boligområde 
Dølerudfeltet, og vei Høgåsveien går sørvest for området. 
 

 
 
Planens avgrensning følger avgrensning for gjeldende planID 87 Hallingby, men endringen vil 
kun dreie seg om mindre areal av område avsatt som friområde (Høgåsveien) og 3 tomter 
regulert til enebolig (Åsliveien).  
 
Det er gjort endringer på opprinnelig planID 87, og deler av planen er tatt ut og det er laget nye 
planer. Dette gjelder for planID 87-03 Dølerudfeltet (vedtatt 11.05.99), 87-04 Hallingby 
vatningen (vedtatt 04.01.00) og planID 321 Kirkemotunet (vedtatt 24.09.09). Planavgrensningen 
følger gjeldende grense for planID 87, og inkluderer dermed 87-03 og 87-04. Det er et ønske om 
å igjen samle disse tre til en ny plan- 412 Hallingby øst. 321 Kirkemotunet vil fortsatt være en 
egen plan.  
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Figur 6 Gjeldende detaljregulering, 87 Hallingby (mindre 
planer87-03 Dølerudfeltet og 87-04 Hallingby vatningen 
(skal inkluderes i ny plan), tilgrensende plan 125 
Hallingby Syd.  
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Begge områdene er deler av et etablert boligområde, og ligger relativt sentrumsnært. Det 
planlegges i hvert av områdene å legge til rette for boenheter for økonomisk vanskeligstilte. I 
forbindelse med dette må områdene omreguleres.  
 
Åsliveien 
Omgivelsene består av eneboliger, og ligger nærmest i umiddelbar nærhet av store 
skogsområder. Dagens reguleringsformål er eneboliger og tomtene må omreguleres til 
frittliggende småhusbebyggelse med nye utnyttingsgrader og bestemmelser som sikrer 
tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende område. Det ligger et industriområde like nordvest 
for området som ønskes omregulert, samt at det i nærheten er flere små friområder og arealer 
avsatt til lek. 
 
Høgåsveien 
Omgivelsene består av eneboliger. Det er ingen faste installasjoner i området som nå søkes 
endret, men det er noen stier over/gjennom området. Det ligger noen installasjoner for barn i 
form av lavvoer/uteplass i utkanten/nært området. Dagens reguleringsformål er friområde, og et 
mindre område på 500- 700 m2 må omreguleres til boligbebyggelse. Stien som går over 
området i dag må legges om.  
 
Som en del av begge disse revideringene, blir hele den nye planen 412 Hallingby øst revidert 
slik at formål i planen blir oppdatert i henhold til gjeldende plan- og bygningslov. 
 
5.3 Stedets karakter 
Begge områdene som ønskes omregulert ligger innenfor et eneboligområde, med trygge 
nabolagsgater og store uterom. Det er store grøntområder utenfor boligområdet, og fint 
turterreng. Området er relativt flatt og åpent. 
 
Eksisterende bebyggelse er hovedsakelig eneboliger av varierende alder. Det er også innslag av 
flermannsboliger/rekkehus. 
 
5.4 Landskap  
 
Området er flatt og åpent. Området er omgitt av åser i øst, og i vest renner Ådalselva. Det ligger 
en bekk like sør for feltet i Ådalsveien, som renner videre ned igjennom eneboligområdet til 
friområde ved Høgåsveien. Da området er åpent og det ikke er noen høydedrag som gjør seg 
særlig gjeldene i omgivelsene, har tomtene gode solforhold. Området er ganske åpent mot 
sørvest, noe som vil gi gode solforhold ettermiddag/kveldstid. 
 
Hallingby ligger solfylt til, med et typisk innenlandsklima. Relativt lite nedbør, kalde vintre. 
Det kan være en del vind i området da det er et åpent landskap. 
 
Området har et landlig preg, og er omgitt av store grøntområder. Det er et kompakt 
lokalsamfunn, dominert av småhusbebyggelse av varierende alder. Det er lite trafikk i området, 
og det fremtoningen er et rolig og landlig miljø. 
  
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet. 
 
5.6 Naturverdier  
Det er ikke kjent spesielle naturverdier i området. Det er store landbruksarealer og god dyrkbar 
jord rett i nærheten av planområdet, samt store skogarealer. Utenfor planområdet, på andre 
siden av E16, er det registrert en sårbar art på rødlista: åkerrikse.  
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5.7Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk,uteområder
Områdeteromgitt av storeskogsområder.Detteerverdifullt rekreasjons- og turterreng,ogen
storkvalitet for innbyggere.ElvenBegna/Ådalselvarennerlike utenforplanområdet,samtat
deter småbekkersomrennerinnenforplanområdet,blantannetgjennomfriområdetved
Høgåsveien.

5.8Landbruk
Det er i områdetvedHøgåsveienregistrertsværtgodjordkvalitet.(miljøstatus.no)

Figur 7 Illustrasjonenvisermarkeringav jordkvaliteti Høgåsveien.Der er storedelerav området
markertrødt= sværtgodjordkvalitet.Gul prikk markererområdetvedHøgåsveien.(miljøsstatus.no)

5.9Trafikkforhold
Beggefeltenehargodatkomst,oger i nærhettil E16mot Oslo- Hønefosseller motValdres.
Det er kort ogenkelforbindelsetil Hallingbysentrumsområde.Vegsystemeteroversiktlig,og
er et typiskveinetttilpassetboligstrøk.Det erantattrelativt liten trafikkmengdei området,da
detikke er størrevirksomhetersomgenererermyetrafikk her,ogområdeneligger i etablerte
eneboligområdermedrelativt lav tetthet.

Det er ikke registrertulykkessituasjonerutovernormaleni området.

Myketrafikanter
Det eretablertkulvertunderE16,og innenforavgrensingentil planenerdetetablertfortau
langs”hovedveiene”i nabolaget.Internveiertil eneboligfelterharikke alltid fortau,menher
regnesdetmedat detholdesrelativt lav fart.
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Det går bussforbindelser langs E16, bussforbindelse 232 til Hønefoss sentrum går like utenfor 
området ved Høgåsveien, ved busstoppet ”Hallingby Syd”.  
 
5.10 Barns interesser 
Hallingby et rolig landlig område, med store områder for frilek. Det er stedvis også små 
stikkveier og snarveier internt i planområdet, som binder sammen gatenettet. Langs 
Kirkemoveien ligger en gruset ballplass, samt at det ved Høgåsveien er et større friområde som 
blant annet brukes av barn i dag. Dette området ved Høgåsveien er tiltenkt å være et 
lekeområde for tilliggende boliger. Det ligger en sti over området, som fra bruker sin side er 
ønskelig at følger stien på den andre siden av bekken mot boligområdet. Friområdet i 
Høgåsveien brukes av Hallingby barnehage. 
 

 
 
5.11 Sosial infrastruktur 
Skole og barnehage ligger plasser sentralt i sentrum av Hallingby, 300 meter fra området i 
Høgåsveien, og ca 600 meter fra området i Åsliveien.  

 
 
5.12 Universell tilgjengelighet 
 
Åsliveien 
Området er flatt, og er således mulig å tilrettelegge for universell utforming. Det er gode 
tilkomstmuligheter på alle sider av tomten.  
 
Høgåsveien 
Området er noe kupert i omgivelsene, men akkurat der tiltaket skal etableres er det relativt flatt. 
Området har også en del vegetasjon. Det er per i dag utfordrende å bevege seg i området for 
bevegelseshemmede.  
 
5.13 Teknisk infrastruktur 
 
Både vann og kloakk ligger i området, ledninger ligger gatenettet. I Høgåsveien antas det at 
kloakk må pumpes til anlegget som er tilknyttet boligene på den andre siden av bekken.  
 

Figur 8 Bro over bekk i friområdet ved Høgåsveien 
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Ingenav områdeneligger innenforkonsesjonsområdetfor fjernvarme,ogutløserikke
tilknytningsplikt.Valg av energiforsyningskalfølgebyggesaken.

5.14Grunnforhold

Åsliveien
Det er i detteområdetingenkjenterisiko for jordraseller skred.Det er ikke registrertustabile
masser.Derimotharområdetrelativthøygrunnvannstand.

Høgåsveien
I detteområdeterdetregistrertgrunnmedstortil sværtstorerosjonsrisiko.Detteharnokbåde
sammenhengmednærhettil bekk,samthelningsgradenpåterrenget.Områdeter ikke registrert
medskredfare,medunntakav arealerinnenforfriområdethelt motøst.

Figur 9 Destomørkerefargejo høyereerosjonsrisiko,aktuelleområderfor omregulering,Åsliveienog
Høgåsveien,er markertmedgul prikk.

Del av områdeti Høgåsveienermerketmedpotensiellflomskredfare- detgjelderikke for den
del av områdetsomtenkesnyttettil bolig.

5.15Støyforhold
Områdeti Åsliveiener ikke støyutsatt.Områdeti Høgåsveienliggerogsåutenforstøysonefra
E16,selvomplanfor SøndreKirkemoenviserrødstøysonelangsE16.Planlagtetiltak ligger
utenfordennesonen.

Kommunenseiendom,deleravgnr.274/167,nordvestfor veikryssKirkemoveien/Åsliveien
somi dennereguleringvil endreformål fra industritil bolig vil detpåkrevesenstøykartlegging
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med påfølgende gjennomføring av tiltak hvis det er behov for dette. Kartleggingen skal 
foreligge innen igangsettingstillatelse. 
 
5.16 Luftforurensing 
Det er ikke registrert luftforurensing i områdene. (Miljøstatus.no) 
 
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er registrert fare for skred eller ras i planområdets sørøstlige hjørne. Det er ikke registrert 
fare for ras eller skred innenfor områdene som ønskes omregulert. Det er innenfor området ved 
Høgåsveien registrert middels til stor erosjonsrisiko.  
 
Området ligger ikke spesielt værhardt til, men det er et åpent landskap, og området kan derfor 
være utsatt for vind. 
 
I følge registreringer (dirnat.no, miljøstatus.no) er det ikke notert funn om verneverdig natur, 
kulturlandskap eller friluftsområder innenfor planområdet. Det er rett utenfor planområdet store 
jordbruksarealer 
  
I henhold til registreringer foretatt av direktoratet for naturforvaltning, (www.dirnat.no), er det 
ikke notert funn av verneverdig natur, kulturlandskap eller friluftsområder innenfor 
planområdet. Det er rett utenfor planområdet jordbruksarealer som kan være sårbare for 
avrenning fra anleggsområder. Det er derfor viktig med avbøtende tiltak 
 
5.18 Næring 
Det er ikke næringsarealer/virksomhet på noen av områdene som vurderes for utbygging. 
Begge tomtene er derimot sentrumsnære, og ligger i henholdsvis 300 meters (Høgåsveien) og 
600 meters (Åsliveien) avstand fra Hallingby sentrum med flere butikker og virksomheter. 
 
5.19 Analyser/ utredninger 
Det er ikke gjort analyser og utredninger i området utover det som er beskrevet i 
planbeskrivelsen, da områdene er en del av gjeldende reguleringsplan, og det kun skal gjøres 
små endringer.  

6. Beskrivelse av planforslaget 

 6.1 Planlagt arealbruk 

6.1.1 Reguleringsformål 

 I gjeldende plan er område Åsliveien regulert til eneboliger. Dette formålet ønskes til en viss 
grad videreført. Boligformålet beholdes, men det ville reguleres småhusbebyggelse. 

 I gjeldende plan er Høgåsveien regulert til friområde. Deler av dette området skal omreguleres 
for å gjøre plass til 2 boliger. Området som omreguleres vil da få formål småhus, med mer 
eller mindre tilsvarende bestemmelser som i Åsliveien.  
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Figur 10 Nytt forslag til plankart markert med områder som ønskes omregulert. 
Kommunens eiendom i nord er lagt inn med boligformål i dette kartet.  
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
Bebyggelse og anlegg      Feltnavn: 
     Bolig/tjenesteyting      BKS1-4 
     Boligbebyggelse- Frittliggende småhusbebyggelse  BFS1-22 

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologidefinisjon som følger: 
”Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt- eller horisontal-delt 
tomannsboliger.” (husbanken.no) 

 
Lekeplass       f_BLK1-2  

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur      
     Kjørevei       o_SKV1-5, f_SKV6-7 
     Gangvei/gangareal/gågate     o_SGG1-9 

 
Grønnstruktur 
 Turdrag      GTD 
 Friområde      o_GF1-5 

 
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Åsliveien 
I Åsliveien planlegges plassert to boenheter parallelt og på hver sin side av eksisterende 
bebyggelse. Boenhetene skal ha en nøytral utforming, som harmonerer med omgivelsene.  
Saltak er den dominerende takformen i områdene, og ny bebyggelse skal planlegges med 
samme takform. Materialer vil i hovedsak være tre. Boenhetene skal være på ca. 100 m2 BRA. 
Atkomsten skal være fra nord, fra Åsliveien. Boenhetene vil ha gode utearealer, samtidig som 
de vil være plassert rett ved store skogområder, og dermed gode rekreasjonsmuligheter. 
 
Eksisterende bebyggelse i Åsliveien består av en tomannsbolig.  
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Figur 11 Skisse til situasjonsplan Åsliveien 

 
Høgåsveien 
I Høgåsveien plasseres bebyggelsen i umiddelbar nærhet til et friområde. Det etableres maks 2 
boenheter her på ca. 50 m2 BRA, med tilhørende parkerings- og utelagringsplass på 5 m2 
Materialbruk vil i hovedsak være tre. Boenhetene vil få fine sør- og vestvendte utearealer, og i 
likhet med boliger i Åsliveien, være i nærheten av gode rekreasjonsmuligheter. Boligene vil 
være små enheter, som skal tilpasses omgivende bebyggelse i formspråket. 
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Figur 12 Skisse til situasjonsplan Høgåsveien 

 
 
Begge lokasjoner (Åsliveien og Høgåsveien) der boliger skal etableres, er etablerte bomiljø. 
For den planlagte typen boliger anbefales det at man tilrettelegger for maks 3 enheter 
innenfor samme felt, og at fellesarealer/oppholdsarealer er forholdsvis små. Boligtypen er 
utformet for at økonomisk vanskeligstilte skal få et godt sted å bo, også med mulighet til 
oppfølging av kommunen.  

 
6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Den planlagte bebyggelsen skal kun være over en etasje, med saltak.  
 

 
Figur 13 Illustrasjons av tenkt bebyggelse i Åsliveien. Bebyggelsen planlegges oppført med saltak. 
Eksisterende bebyggelse hvit. 
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6.3.2 Grad av utnytting 
Grad av utnytting vil beregnes med % BYA og er angitt på plankartet. 

 
6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Det planlegges ikke næringsvirksomhet i områdene som ønskes omregulert. Områdene vil 
reguleres til boligformål, altså ikke med mulighet for etablering av næringsvirksomhet. 
 
6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Det vil i utgangspunktet etableres 2 boenheter i Åsliveien, og 2 boenheter i Høgåsveien.  

 
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Det legges opp til et kompakt bomiljø, og størrelser på boenheter er maks 50 m2 i Høgåsveien, 
og 100 m2 i Åsliveien. Boligene i Åsliveien er beregnet for familier, med to soverom. Boliger 
i Høgåsveien skal være for én person.  

 

 
 
6.5 Parkering 
Det skal etableres 1 parkeringsplass per boenhet, 1 HC- plass og sykkelparkering ved 
atkomsten. Parkeringsplasser skal etableres på terreng, med tilgjengelig atkomst til den enkelte 
bolig. 
 
6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Begge områdene vil ha atkomst fra eksisterende etablert veinett. Det skal etableres atkomster 
fra henholdsvis Høgåsveien og Åsliveien. Atkomster skal opparbeides i tilstrekkelig avstand fra 
kryss og med siktlinjer i tråd med gatenormalen. 
 

Figur 14 Bildet viser lignende boliger som de som kan tenkes etablert i Høgåsveien. 
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6.7 Trafikkløsning 
Alle boenhetene innenfor begge områder vil ha felles atkomst. De får avkjørsel direkte fra 
eksisterende veinett, med nær tilknytning til E16/hovedveinett. Avkjørsler utformes med bredde 
og stigningsforhold i henhold til gjeldende håndbøker. Det vil ikke være avvik fra veinormal. 
Det skal etableres sykkelparkering, to per boenhet, og det vil være god tilgjengelighet for 
gående og syklende innenfor områdene som ønskes omregulert.  
 
6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Boenhetene oppføres tiltenkt som bosted for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det gis tilskudd 
fra Husbanken i slike prosjekter, og Ringerike kommune vil være leietaker.  
 
6.9 Miljøoppfølging 
Prosjektet vil følge gjeldende lovverk. 
 
6.10 Universell utforming  
Det er krav til tilgjengelige boenheter innenfor områdene som omreguleres. Dette ses på som 
nødvendig da ulike brukergrupper kan disponere boenhetene. Boenhetene skal være 
kommunale, og det skal være tilpasset bevegelseshemmede.  
 
Universell tilgjengelighet skal være et gjennomgående prinsipp, og skal følges for bebyggelse 
så vel som uteområder. 
 
6.11 Uteoppholdsareal 
Det legges opp til ca. 15 m2 privat uteoppholdsareal. Boligene vil ikke ha felles 
uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealene vil lokaliseres med gode solforhold og i direkte 
tilknytning til den enkelte bolig.  
 
Vegetasjon i områdene som ønskes omregulert skal bevares i høyest mulig grad. Eksisterende 
uteoppholdsarealer i områdene ønskes opprettholdt. Høgåsveien ligger i nærheten av 
eksisterende friområde, og det vil foregå både organisert og fri lek av barn i området. Gjennom 
friområdet går det en sti, som legges om i nytt forslag, slik at den går mellom ny bebyggelse og 
bekken. Stien som går på nordsiden av bekken bevares og opprustes der den krysser bekken. 
Området er i bruk både sommer- og vinterstid. 
 
Begrunnelse for avvik fra vedtekter/normer 
Det legges ikke opp til at man får tomter eller private uteoppholdsarealer i tråd med kommunal 
norm. Dette er først og fremst fordi man ikke ønsker at forholdene skal legge til rette for at 
boligene skal bli et samlingssted. Det legges i stedet opp til små, men gode utearealer i 
tilknytning til boligene, som vil få gode solforhold mot sør og vest i begge områder. 
 
Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 
Det stilles krav om utarbeidelse av utomhusplan ved søknad om tiltak, og at utearealer skal 
ferdigstilles før senest påfølgende vår/sommer. 
 
6.12 Kollektivtilbud 
Det er like utenfor planområdet bussforbindelse til Hønefoss, som er nærmeste bysentrum.  
 
6.13 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
”Det er registrert erosjonsrisiko i området ved Høgåsveien” 
Avbøtende tiltak: Det settes krav til dokumentasjon på at grunnforhold er tilstrekkelig utredet til 
tillatelse til tiltak. 
 
”Det er rett utenfor planområdet store jordbruksarealer som kan være følsomme for avrenning 
fra anleggsområder” 
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Avbøtende tiltak: Området sikres mot avrenning til jordbruksarealer i anleggsperiode sikres i 
bestemmelser.  

 
6.14 Rekkefølgebestemmelser 

 
 

1. Utomhusplan (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10 )  
Ved innsending av byggesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200. 
Utomhusplan skal vise hvordan tomten tenkes planert og opparbeidet. 
Utomhusplanen skal vise eksisterende og nytt terreng, overvannshåndtering og 
hvordan uteoppholdsareal skal utformes. Uteoppholdsareal skal opparbeides seinest 
påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen skal godkjennes før igangsettingstillatelse 
kan gis. 
 
2. Bro (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Området rundt eksisterende bro over bekk skal ryddes og istandsettes før det gis 
igangsettingstillatelse til område BFS21. 
 
3. Omlegging av sti (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis brukstillatelse for bygg på BFS21 skal eksisterende 
stier/gangforbindelser igjennom friområdet i sin helhet opparbeides mellom BFS21 
og bekken. 
 
4. Grunnforhold(jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak på BFS21-22, skal det dokumenteres at 
grunnforhold, inkludert grunnvannstand, er tilstrekkelig utredet, og at nødvendige 
tiltak er innarbeidet. 
 
5. Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
For tiltak innenfor feltnavn BKS5 vil det før igangsettingstillatelse stilles krav om 
støykartlegging av området.   
 

7. Konsekvensutredning 
7.1 Vurdering av behov for konsekvensutredning 

 Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Omreguleringen av områdene 
innenfor detaljregulering for 412 Hallingby øst er ikke av et slikt omfang at det utløser krav til 
konsekvensutredning. 

 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

8.1 Overordnede planer 
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 
regulert til boligområde(Åsliveien) og friområde(Høgåsveien). I området Åsliveien er området 
som ønskes omregulert til eneboliger. Her ønskes en omregulering til frittliggende 
boligbebyggelse med noe høyere utnyttelse enn det som ligger i gjeldende plan.  
 
Området som ønskes omregulert ved Høgåsveien er i dag regulert til friområde i plan 87 
Hallingby. Rundt 500- 700 m2 av dette friområdet, nærmest Høgåsveien ønskes omregulert til 
boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse, med tilnærmet samme betingelser som i 
området ved Åsliveien. 
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Områdereguleringen vil medføre mulighet for økt utnyttelse i form av boligbebyggelse i begge 
områder. I Høgåsveien vil friområdet dermed bli noe innskrenket. 
 
 
8.2 Landskap 
Tiltak som gjøres i de to områdene som ønskes omregulert vil føre til noe 
landskapsbearbeiding. Områdenes topografiske karakter vil i hovedsak beholdes. 
 
8.3 Stedets karakter 
Stedets karakter som et landlig tettsted vil ikke påvirkes av omreguleringen. Premisser som blir 
lagt for omreguleringen innebærer ikke en slik utnyttelse eller tiltak av et slikt omfang av det vil 
gå utover Hallingbys karakter. 
 
Byform og estetikk 
Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger eller 
flermannsboliger/tomannsboliger med saltak. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltakene 
som planlegges i forbindelse med omreguleringen vil ikke ha konsekvenser for den 
overordnede oppfattelsen av området eller det estetiske inntrykket av planområdet. 
 
8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kulturminner innenfor planområdet. 
Tiltakene som planlegges i forbindelse med omreguleringen vil derfor ikke ha noen 
konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø. 
 
8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Vurdering av naturmangfold etter Naturmangfoldsloven §§8-12: 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i 
artsdatabanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturverdier i 
området. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket ikke kommer i 
konflikt med sårbare arter. Det er like utenfor planområdet, på andre siden av E16 registrert 
rødlistet art Åkerrikse. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ påvirkning på kulturlandskapet. 
 
§9 Føre-var- prinsippet 
Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i 
artsdatabanken, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger beslutningen 
om plangjennomføring vil få for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning 
av noe vegetasjon på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter 
gjennomføring, ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av området. Vi mener således at 
man ved fornuftig bruk av jord og plantetyper vil opprettholde og muligens også forbedre 
forholdene for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av vegetasjon på 
tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ grad.  
 
§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre noen skade på naturmangfoldet. Tiltakshaver vil bære alle 
eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak. 
 
§12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette er 
nødvendig for å sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utforming og kvalitet 
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som er tilpasset de lokale utfordringer. Vurderingene ovenfor har tatt utgangspunkt i 
bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12. 

 
Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete planer. Tiltaket er avveid i henhold 
til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres da hverken verdifull vegetasjon 
eller sårbare arter blir berørt. 
 
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Friområdet rundt Høgåsveien vil bli noe innskrenket. Dette området er en del av lekeområdet til 
nærliggende boliger. Den delen av området som berøres av tiltaket er derimot lite brukt. Stien 
som går over eiendommen vil reetableres langs bekken, og området ved bro over bekken vil bli 
oppgradert. Det kan etableres vegetasjonsskjerm mellom tiltakene og friområdet.  
 
Åsliveien er regulert til boligområde, og er privat grunn. Tiltak vil ikke ha noen innvirkning på 
rekreasjonsområder eller rekreasjonsbruk. 
 
8.8 Uteområder 
Tiltakene vil kun få private uteområder som er høyst nødvendig. Disse vil være vest eller 
sørvendt og få gode sol- og lysforhold. 
 
8.9 Trafikkforhold 
Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for trafikk, 
avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet. 
 
8.10 Barns interesser  
Omreguleringen i Høgåsveien omfatter et friområde/lekeområde for barn. Det aktuelle området 
som er en del av friområdet er derimot lite brukt av barn eller til rekreasjon. Ved å reetablere 
sti, samt oppgradere bro over bekk, vil funksjon og kvalitet på friområde opprettholdes. Ved å 
etablere en vegetasjonsskjerm mellom tiltaket og friområdet, vil tiltaket i minimal grad påvirke 
tilliggende arealer. 
 
8.11 Sosial infrastruktur 
Tiltaket har få konsekvenser for sosial infrastruktur. Da det er etablert et betjent botilbud i 
området i dag, vil dette kunne være med på å betjene planlagt tiltak også. Det vil kreve mindre 
ressurser fra kommunen.  
 
8.12 Universell tilgjengelighet 
Tiltaket vil utformes etter prinsippene for universell tilgjengelighet.  
 
8.13 Energibehov – energiforbruk 
Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for 
energibehov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gir rom for. 
Tiltakene vil bygges etter gjeldende lover og forskrifter. 
 
8.14 ROS, risiko- og sårbarhetsanalyse 
Med hensyn på avbøtende tiltak beskrevet i pkt. 6.14, konkluderes det med at risiko- og 
sårbarhetsmomenter er løsbare, og ikke får store konsekvenser for det videre arbeidet. 

 
8.15 Jordressurser/landbruk 
Tiltakene som planlegges vil ikke berører jordbruksområder. 
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8.16 Teknisk infrastruktur 
Tiltakene er av så små omfang at det ikke vil få nevneverdige konsekvenser for teknisk 
infrastruktur. 
 
8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Etablering av boliger for økonomisk vanskeligstilte er et kommunalt prosjekt. Ved å kunne 
etablere disse boligene nært et allerede betjent tilbud vil kunne føre til en mer effektiv 
ressursbruk.  
 
8.19 Interessemotsetninger 
Det kan oppleves vanskelig for eksisterende boliger at det blir etablert et tilbud for økonomisk 
vanskeligstilte i deres nærområde. Boligene er en del av et rehabiliteringstilbud, og vil være et 
sted hvor beboere kan ”lære seg å bo”. Denne treningen må foregå i et realistisk miljø, der det 
allerede er etablert boliger. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt 
betjent tilbud i nærområdet, vil man kunne gi tett oppfølging av beboere, noe som også vil være 
positivt for nærområdet. 
 
8.20 Avveining av virkninger 

 Tiltaket vil føre til at friområdet ved Høgåsveien vil bli noe mindre, samt at typen boliger som 
tenkes etablert kan føre til noen motsetninger i nærområdet. Forholdet til nabolag, samt 
opprettholdelse av et godt friområde søkes ivaretatt ved følgende føringer: (avbøtende tiltak) 
- legge til rette for små boliger med lite men godt uteoppholdsareal 
- flytte sti og oppgradere bro i området ved Høgåsveien  

 
 

9. Innkomne innspill 
 
Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 
gangs behandling er:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene for å oppnå tilfredsstillende støyverdier for 
boligområdene. 

 Opprettholde enhetlig estetisk uttrykk for de regulerte boligområdene. 

 
10. Avsluttende kommentar 
 

Etablering av tiltaket som er foreslått vil gjøre at kommunen kan tilby en funksjon for sine 
innbyggere som de må ha. Områdene som skal omreguleres er en del av et etablert 
boligområde, samtidig som lokaliseringen vil gi mulighet for å skjerme boligene tilstrekkelig, 
slik at man kan redusere faren for eventuelle konflikter. Et slikt boligtilbud vil ha en tett 
oppfølging fra kommunens side, og vil være nødvendig for å kunne hjelpe mennesker som har 
kommet i en vanskelig situasjon, tilbake til en mer normalisert hverdag.  
 
Ved tett tilsyn, begrenset størrelse på boligene og tilhørende uteoppholdsarealer samt krav til å 
sette tilstrekkelig med skjermvegetasjon, vil boligene kunne etableres som gode boliger for 
brukerne uten å vesentlig være til sjenanse for nabolaget. 

 
 
 
 
Forslagsstiller: Ringerike Boligstiftelse AS 
01.06.16 Sist revidert RK 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

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

Hallingby øst - Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig 

ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 09.03.2016 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hallingby øst i 
Ringerike kommune.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner

Vi kan ikke se at reguleringsplanen vil virke inn på automatisk fredete kulturminner eller kulturminner 
fra nyere tid. Vi har derfor ingen merknader til planen. Vi ber likevel om at det innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd. Vi foreslår følgende 
formulering:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner skal 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd»

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner) og Lars Hovland (arkeologi)

Ringerike kommune

Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 02.05.2016 Vår referanse: 2016/1290-2 Vår saksbehandler:
Deres dato: 09.03.2016 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Vår dato: 02.05.2016

Vår referanse: 2016/1631

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 15/8030-4

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til endring av reguleringsplan for 
Hallingby øst

Ringerike kommune har oversendt forslag til endring av reguleringsplan for Hallingby 
øst. Hensikten med den foreslåtte planendringen er å legge til rette for oppføring av bo-
liger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre er et regulert industriområde foreslått 
endret til boligformål. Dette området grenser til E16 og det er stor sannsynlighet for at 
området er belastet med støy som overskrider de nasjonale støygrensene som er satt i 
støyretningslinjen T-1442/2012. For å sikre tilstrekkelig miljøkvalitet med hensyn til 
støy er det antakelig behov for gjennomføring av støyreduserende tiltak i form av støy-
skjerming langs veien eller lokale støyskjermer i boligfeltet. Fylkesmannen forutsetter at 
kommunen innarbeider bestemmelser som sikrer at alle boenhetene får tilfredsstillende 
støyverdier i henhold til grenseverdiene som er bestemt i støyretningslinjen og at dette 
følges videre opp i påfølgende byggesak. 

Bakgrunn

Vi viser til brev av 9. mars 2016 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn. 

Det går fram av saken at kommunen ønsker å endre denne planen for å kunne legge til rette 
for oppføring av inntil 4-6 boenheter for vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre er det fore-
slått å endre et regulert industriområde til boligområde.

Fylkesmannens kommentarer

Først vil vi bemerke at vi ikke har fått mulighet til å komme med merknader til varsel om 
oppstart av dette planarbeidet. Etter søk i vårt arkiv kan vi ikke se at vi har blitt varslet om 
den planlagte planendringen. 

Fylkesmannen mener det er positivt at kommunen legger til rette for et mangfoldig boligtil-
bud i kommunen ved blant annet å legge til rette for at vanskeligstilte på boligmarkedet får 
mulighet til å få egen bolig. De aktuelle boligene vil få en sentral plassering i tettstedet Hal-
lingby med kort vei til ulike formål.

Når det gjelder boligene som skal oppføres langs Høgåsveien, så vil disse boligene bli liggen-
de i forholdsvis kort avstand til et mindre bekkeløp (Dølerudbekken) som har utløp til Begna 
lenger i vest. Dagens boliger som er oppført nord for bekkeløpet, er plassert ca 15 meter fra 
vassdraget og de nye som planlegges i sør vil få omtrent den samme avstanden. Vi forutsetter 
at området ikke er flomutsatt og at turveien som skal oppgraderes og som skal krysse bekken,
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blir løst med bru og ikke kulvert. I tillegg til å være en dårlig løsning med hensyn til land-
skap/naturmangfold, vil bekkelukking kunne medføre fare for oppstuving av vann og økt risi-
ko for flom og ustabile masser som følge av dette.

Når det gjelder endringen fra industri til bolig ved gnr 274/167, så er dette planlagte boligom-
rådet plassert i nærføring med E16. Her er det naturligvis en forholdsvis stor trafikkmengde 
med tilhørende tungtrafikk som resulter i at området er støyutsatt.

Ved tilrettelegging for støyfølsom bruksformål er det viktig at støy blir ivaretatt i tråd med 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet 
er en viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om 
at kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av 
ny boligbebyggelse.

Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin. En halv million er mye el-
ler sterkt plaget og ca 200 000 har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Norge har 
som mål at støyplagene skal reduseres med 10 prosent innen 2020 for de som er utsatt for 
utendørsstøy ved boligen sin i forhold til 1999. 

Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å be-
skytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

I henhold til støyretningslinjen skal støy i fasade ved boligen ikke overstige Lden = 55 dB for 
veitrafikkstøy. Vi viser også til bestemmelsene i kommuneplanen for Ringerike hvor det er 
vist til støyretningslinjen og at denne skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller be-
byggelse. Videre er det krav til støydokumentasjon ved planlegging av støyfølsom bruk i 
støyutsatte områder.

Fylkesmannen mener det er uheldig at det ikke er gjennomført en egen støykartlegging av 
området slik at eventuelle nødvendige tiltak mot støy kunne vært innarbeidet i reguleringspla-
nen. 

For å kunne sikre og ivareta støyhensynet må bestemmelsene suppleres med krav om støydo-
kumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et behov for dette. Videre ber 
vi om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle boliger skal ha støyverdier som 
ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot E16. Tiltak for å oppnå til-
fredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse 
til de planlagte boligene.

Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene.
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Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av planforslaget for Hallingby 
øst.  

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Fra: Runar Volden [runavold@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no]; erik@eiendomsservice.com 

[erik@eiendomsservice.com] 

Sendt: 01.05.2016 22:08:05 

Emne: HALLINGBY VELS MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN - 412 

HALLINGBY ØST 

Vedlegg:  

  

HALLINGBY VELS  MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN - 412 HALLINGBY ØST 

  
Hallingby vel er opptatt av at Hallingby skal ha et trygt, rolig og godt lokalmiljø for sine 
innbyggere. 
  
En del av innbyggerne på Hallingby er skeptiske til at det tilrettelegges for såvidt mange 
boenheter for vanskeligstilte på Hallingby, men 
vi har samtidig forståelse for at det må legges til rette for denne delen av befolkningen i 
etablerte boligområder i Ringerike. 
  
Høgåsveien – omdisponering av friområde til boligformål - 2 mindre boliger : 
  
- Det forutsettes at området legges til rette slik at barnehagen/barn i området fortsatt får en 
trygg vei/sti til sine områder. 
- Broen over bekken må sannsynligvis flyttes og utbedres. 
- Det må ryddes i kratt/skog rundt boligene slik at området virker tiltalende for naboer. 
- Av hensyn til støvplager etc, mot boligene, ber vi om at det legges fast dekke i større deler 
av Høgåsveien. 
- Oppgradering av lysmaster/-armaturer i Høgåsveien vil gjøre det tryggere å ferdes langs 
veien  i den mørke årstiden. 
  
Åsliveien – utnyttelsesgrad økes fra 15 til 30% – 2 nye eneboliger på ca 100kvm: 
  
- Naboene er meget skeptiske til en slik fortetning av bebyggelsen på disse tomtene i 
Åsliveien. 
- Det forutsettes at det bygges i kun 1 etasje, 2 etasjer vil overhode ikke passe inn sammen 
med øvrig bebyggelse i Åsliveien.  
  Når Åsliveien ble bygd ut var det slik vi forstår ikke anledning til å bygge i 2 etasjer, trist om 
det skulle komme boliger i 2 etasjer nå og forkludre området. 
- Etter kontakt med Erik Karlsen i boligstiftelsen har vi forstått det slik at det er flykninger 
som skal inn i disse boligene, ikke noe galt å si om det. 
  Imidlertid er vi opptatt av at det skal være et godt bomiljø for barn og voksne i dette 
“bomiljøet”. Dette er vi skeptiske til dersom det både bor tidligere rusmisbrukere, flyktninger 
og 
  andre vanskeligstilte i samme bomiljø. Vi vil presisere at vi ikke har noe å utsette på 
beboerne som bor i de 4 eksisterende boenhetene i dag. Tror imidlertid dette er  
  noe kommunen bør ha i tankene når de bosetter flyktninger i de nye påtenkte boligene. 
- Vi forutsetter at farger på boligene tilpasses hverandre. 



- Vi forutsetter at det blir pen beplantning på/ved eiendommene slik at disse glir mest mulig 
inn med øvrig bebyggelse. 
- Vi ønsker rett og slett at det ser rydding og ordentlig ut rundt boligene. 
- Vi har et stort ønske om at det settes opp lysmaster/-armaturer fra krysset 
Åsliveien/Kirkemoveien og forbi grusbanen/lekeplassen i sør, frem til møtende belysning. 
Vår begrunnelse for dette er at det vinterstid 
  er veldig mørkt på denne strekningen. Håper ikke det skjer, men for å elimenere eventuell 
krenking av beboerne (snøballkasting, plaging, erting, hets, etc.) spesielt vinterstid, tror vi 
sjansene  
  for at slikt skal skje blir mye mindre dersom gangveien forbi boligene er opplyst. 
  
Omdisponering av kommunens areal nord i planområdet fra industri- til boligformål: 
- Ingen kommentarer til dette. 
  
Dette er våre kommentarer til planen, og vi håper selvfølgelig at flest mulig av punktene blir 
hensyntatt i planen og ikke minst ved selve byggingen. 
  
Mvh 
På vegne av Hallingby vel 
Asbjørn Folvik og Runar Volden 
  
  
  
  



Helge og Erik Kihle

Kilealleen L

351 6 Hønefoss.

Ringerike Kommune

Postboks L23 sentrum

3502 Hønefoss. 74.3.20L6

412 detalireeulerine for Hallingbv óst.

Henviser til ovennevnte sak,

Vi vil gå sterkt imot at kommunen omregulerer område rett syd for gnr.274 bnr.359 i Ringerike

kommune, også kalt Kro 68.

Det vil være et sterkt hinder for uWidelse av virksomhet på denne næringseiendom. Dette være seg

bygg til overnatting eller annen handel eller næringsvirksomhet. lkke bare for oss, men for Hallingby

som tettsted.

Det må i hvert fall settes av 2 dekar til slikt formål inntil denne eiendom.

Ellers har vi ingen innsigelser mot de andre omreguleringer.

Med vennlig hilsen

Helge Kihle

J
¡

Dokid:
1 6032379
(1 5/8030-6)
Uttalelse



 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning 

Areal- og byplankontoret  

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8030-10 16994/16 PLN 87-04  27.04.2016 

 

Uttalelse til endring av reguleringsplan - 412 Hallingby øst 

 

Viser til kunngjøringen på Ringerike kommunes nettside 8.3.2016. 

 

Hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

 

Uttalelse 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ingen merknader til endringsforslaget. Det er viktig 

at boligområdet skjermes mot ulykker, støy og forurensning fra veitrafikk. 

 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

  

 



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap 

Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Gunhild Aaby Holt / 46420423 16/67712-3    03.05.2016 

     

      

Endring av reguleringsplan for Hallingby øst i Ringerike kommune - Statens 

vegvesen har ikke mottatt varsel om endringen 

Vi viser til Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune sine uttalelser til offentlig 

ettersyn av endring av reguleringsplan for Hallingby øst, begge datert 02.03.2016. Vi har 

mottatt disse uttalelsene i kopi. 

 

Vi kan ikke se å ha mottatt hverken varsel om oppstart av planarbeidet eller varsel om 

offentlig ettersyn. Vi krever å få planen til vår uttalelse, dette selvsagt med ny frist gående 

fra vi mottar alle relevante saksdokumenter. 

 

 

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Anders O. T. Hagerup    

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt 

     

 

  

 

Kopi  

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8924-16   Arkiv: PLN 999  

 

421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen. Anmodning om 

oppstart av reguleringsplan for Stormarkedet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Formannskapet anbefaler oppstart av reguleringsplan for arealene rundt Ringerike 

Stormarked som vist i forslag til planavgrensning. 

 

Forslagstiller, Tronrud Eiendom A/S varsler selv oppstart av planarbeidet. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Tronrud Eiendom har bedt om vurdering av om områdene for Stormarkedet likevel kan 

startes opp.  Ønsket er begrunnet med store utfordringer med å drifte Stormarkedet 

forsvarlig i dagens form. Bygningsmassen er nedslitt med stort behov for rehabilitering. 

Manglende attraktivitet og tomme lokaler er et problem både økonomisk og ved at 

bygningen ikke bidrar til å skape aktivitet i dette svært sentrale området.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Tronrud Eiendom A/S har tidligere fremmet sak for Formannskapet med ønske om oppstart 

av reguleringsplan for sine områder på Tippen og rundt Ringerike stormarked.  

Saksframlegg med rådmannens vurderinger og beskrivelse av områdene følger som vedlegg. 

Saken ble vedtatt utsatt.  

Behov for avklaring av videre bruk av arealene ved Ringerike Stormarked, hensynet til 

helhetlig utvikling av Øyaområdet samt områdets plassering der mulighet for å komme i 

konflikt med en fremtidig veiløsning er lite sannsynlig gjør at det er ønske om å starte opp 

regulering av et mindre område. 

 



 

Beskrivelse av saken 

Tronrud Eiendom er eier av Ringerike stormarked. Stormarkedet var tidligere viktig som 

handelsted men fremstår i dag som nedslitt med mange tomme lokaler. Det er behov for 

rehabilitering eller nybygg for å kunne etablere lokaler som tilfredsstiller dagens standard.  

Planområdet anses sentralt for å få til en helhetlig utvikling av Øyaområdet og er ment å 

inneholde Lloyds marked. 

 

Som følge av at planområdet, og dermed også bygningsmassen er betydelig innsnevret vil 

ikke planen komme inn under krav om konsekvensutredning. Utredning av planforslaget vil 

gjøres etter PBL § 4-2 første ledd. Dette innebærer beskrivelse av planens formål, 

hovedinnhold og virkninger samt forholdet til rammer og retningslinjer som følger for 

området. Tema for utredningen bør presiseres ved varsel om oppstart. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet fattet i møte 10.05.2016 sak 86/16 følgende vedtak: 
1. Saken utsettes.  

2. Formannskapet, som planutvalg, ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente 

løsninger for samferdsel i Hønefoss sentrum.  

3. Strategikonferansen 6. og 7. juni dedikeres i sin helhet til en by- og arealutviklingskonferanse.  

4. Inger Kammerud (H) og Magnus Herstad (Frp) bistår rådmannen i det videre arbeidet.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener Stormarkedet ligger slik plassert at det ikke vil komme i konflikt med en 

eventuell omlegging eller utvidelse av dagens veisystem. Fasadene mot brua og de 

historiske bygningene bak vil være viktige å ivareta og gjør det utenkelig å gå over dette 

området med nye veier.  Mulighetene for en utvidelse eller omlegging anses tilstrekkelig 

ivaretatt gjennom at Tippenområdet ikke reguleres til bebyggelse nå. 

 

Rådmannen har forståelse for behovet for å starte arbeidet med revitalisering av Ringerike 

Stormarked og støtter forslagstillers ønske om oppstart. Rådmannen anser at oppstart av 

dette området isolert ikke vil komme i konflikt med Formannskapets vedtak da det ikke er 

sannsynlig at planen vil komme i konflikt med fremtidige løsninger for samferdsel. Området 

vil knytte seg naturlig til Øyaområdet og bør sees i sammenheng med dette for å få gode 

helhetlige løsninger på vestsiden av Hønefoss bru. 

 

Rådmannen anbefaler oppstart av ønsket område og mener dette ikke kommer i konflikt med 

hensynene som lå til grunn for vedtak om utsettelse. Rådmannen mener det vil være en god 

løsning at forslagstiller selv varsler oppstart for området. 

 

 

Vedlegg 

Anmodning om oppstart av reguleringsplan 

Avgrensing av planområdet 

Protokoll tidligere behandling 

Saksframlegg tidligere oppstartssak 



Forslag til planprogram tidligere oppstartssak. (Til informasjon. Vil ikke bli videreført i 

saken) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Fra: Ellen Grønlund [ellen@tronrudeiendom.no] 

Til: Lars Torstensen Lindstøl [Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Tore Isaksen [Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no]; Kjell Hansen 

[Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no]; Haakon Tronrud [haakon@tronrudeiendom.no]; 

bleifsen@online.no [bleifsen@online.no]; Grethe Tollefsen 

[Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 08.06.2016 12:20:31 

Emne: SV: Vurdering Stormarkedet. 

Vedlegg: image001.jpg; Varsel redusert A4.pdf 

Oppstart planarbeid Tippen – Stormarkedet:  
 
Tronrud Eiendom ønsker planoppstart for hele området samlet.  
Varsel om planoppstart er viktig for å signalisere offentlig at arbeidet med planer for området er 
igangsatt.  
Når planoppstart ikke blir varslet vil fylket og SVV ikke ha noen formell grunn til å gi svar på ulike 
avklaringer for området og fremdriften skyves ut på ubestemt tid.  
Som det fremgår av kommunens saksfremlegg har Tronrud Eiendom tidlig i prosessen signalisert at det 
kan tenkes å dele opp planområdet med ulik fremdrift for planlegging av de to områdene.  
En felles oppstart av planarbeidet vil imidlertid sikre at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til koblingen 
mellom områdene under brua.  
Vi ber om at kommunens administrasjon avklarer om det er mulig å fremme oppstartvarsel på nytt for 
Formannskapet med et tilleggs punkt der det signaliseres at planområdet kan måtte videreføres oppdelt 
dersom nødvendige avklaringer ikke foreligger.  
 
Som første del av prosjektet ønsker Tronrud Eiendom å komme videre med området oppstrøms 
Hønefoss bru (dvs eksisterende Stormarked).  
Planområdet som vil inneholde Lloyds marked vil komplettere Øya planen og avklare fremtidig bruk av 
bygningsmassen her.  
Eksisterende bygningsmasse er delvis i svært dårlig forfatning og mange av lokalene er ikke i bruk.  
Tronrud Eiendom vurderer at det er behov for omfattende rehabilitering/riving/nybygg for å kunne 
etablere utleielokaler som tilfredsstiller dagens standard. Før en slik omfattende rehabilitering 
igangsettes må fremtidig bruk av området være avklart.  
Dersom planarbeidet for området ikke blir igangsatt raskt vil området funksjon som handelsområde etter 
hvert bli helt borte og bygningsmassen sannsynligvis bli stående tom.  
Vi mener dette er en lite ønsket utvikling i Hønefoss sentrum som gjennom mange år har hatt en positiv 
effekt av en trafikkstrøm mellom «Stormarkedet» og «Kuben» som to ulike handelsdestinasjoner i 
sentrum.  
  
Området inneholder flere eldre bygninger som bør istandsettes og innlemmes i en moderne utnyttelse 
av området. Det er viktig å avklare omfanget av bevaring og i hvilken grad dette kan innlemmes i ny 
utnyttelse av området.  
Som et eksempel kan nevnes at Tronrud Eiendom hadde befaring med antikvariske myndigheter i 
området i des 2015,  vi har nå fått tilbakemelding om at deres kulturfaglige innspill vil komme når varsel 
om oppstart er mottatt.  
  



Ved oppdeling av planområdet vil, etter Tronrud Eiendom sin oppfatning, kravet om 
konsekvensutredning falle bort. Området vil få mindre enn 15000 m2 bruksareal og er i tillegg allerede 
regulert til «Næring». Utredning av planforslaget vil gjøres iht. pbl § 4-2, 1. ledd (dvs. planbeskrivelse).  
  
Vedlagt oversendes skisse utkast til alternativ planavgrensning dersom Formannskapet ikke kan ta opp 
forslaget for hele området på nytt.  
 
Tronrud Eiendom ønsker primært planoppstart for hele området, sekundært kun oppstart for vedlagte 
utsnitt.  
Vi mener et nytt saksfremlegg til Formannskapet bør reflektere dette som også er i tråd med 
administrasjonens anbefaling. Vi mener saken bør fremmes på nytt med et alternativt forslag for mindre 
område. Vi anser at Formannskapets tidligere vedtak åpner for en slik behandling da det ikke er 
spesifisert når ny behandling kan finne sted.  
 
Ta gjerne kontakt dersom det er behov for ytterlig avklaring.  
 
Med vennlig hilsen 
 

Ellen Grønlund 
Direktør utvikling 

 
_____________________________________________ 
Tronrud EIENDOM AS 
Besøksadresse: Verkstedveien 14, Hensmoen, 3516 HØNEFOSS 

Postadresse: Postboks 510, 3504 HØNEFOSS 

Sentralbord: 46 84 60 00 

Mobil: 95 73 38 66 

E-post: ellen@tronrudeiendom.no 

www.tronrudgruppen.no 
 

Fra: Lars Torstensen Lindstøl [mailto:Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 8. juni 2016 09:42 
Til: Ellen Grønlund 
Emne: Vurdering Stormarkedet. 

 
Hei. 
Jeg snakket med Grethe om vedtaket om ikke å gå inn for oppstart av planarbeidet og konsekvensene 
dette har for Stormarkedet. 
Fristene for saker til Formannskapsmøtet er i utgangspunktet gått ut, men vi skal ha et møte senere i dag 
og det hadde vært svært nyttig om du kunne sendt meg en kort oppsummering av forholdene som gjør 
at dere mener det er forsvarlig og nødvendig å starte opp planarbeidet på denne delen. 
Jeg trenger også et forslag til avgrensning av planen.  
Jeg legger ved møteprotokollen fra Formannskapsmøtet i denne e-posten. 
Hvis du ønsker at vi sender den formelt til Tronrud A/S er det fint om du gir meg en tilbakemelding. 
Vi beklager at dere ikke har fått denne tidligere. 
 
Mvh 
Lars lindstøl 



32 11 74 72 





 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8924-15  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 86/16 

 

421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen -oppstart av reguleringsplan  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Saken utsettes. 

2. Formannskapet, som planutvalg, ser det som avgjørende at det raskt planlegges 

konsistente løsninger for samferdsel i Hønefoss sentrum. 

3. Strategikonferansen 6. og 7. juni dedikeres i sin helhet til en by- og 

arealutviklingskonferanse. 

4. Inger Kammerud (H) og Magnus Herstad (Frp) bistår rådmannen i det videre arbeidet. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 10.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hovedstyrets (HMA) innstilling: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen. 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal utredes.  

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema og 

parkering skal utredes. 

8. HMA forutsetter at reguleringsplan for området Stormarked Tippen skal 

underordnes/tilpasses overordnet plan for Hønefoss by 

 



 

 

 

 

Forslag fra Inger Kammerud (H): 

 

1. «Saken utsettes. 

2. Formannskapet, som planutvalg, ser det som avgjørende at det raskt planlegges 

konsistente løsninger for samferdsel i Hønefoss sentrum. 

3. Strategikonferansen 6. og 7. juni dedikeres i sin helhet til en by- og 

arealutviklingskonferanse.» 

 

Med utgangspunkt i Kammeruds forslag opplyste rådmannen at han av kapasitetsmessige 

årsaker ber om at formannskapet bistår i arbeidet. 

Dag Henaug (H) foreslo Inger Kammerud (H) og Hans-Petter Aasen (Sp) foreslo Magnus 

Herstad (Frp) til dette arbeidet. 

Samtidig understreket Aasen at formannskapet ikke skal drive saksbehandling og at dette 

hører inn under rådmannens rolle. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom hovedstyrets (HMA) innstilling og Kammeruds forslag, 

ble Kammeruds forslag enstemmig vedtatt, inkl. forslag fra Henaug/Aasen. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8924-13   Arkiv: PLN 999  

 

0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen  

– oppstart av planarbeid og forslag til planprogram 

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet 

Tippen. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

 

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

 

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal 

utredes.  

 

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema skal 

utredes. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  



 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Initiativ til oppstart av planarbeid tas av grunneier, som ønsker å utvikle området med 

bymessig bebyggelse og funksjoner. En utvikling av dette området bør ta med seg 

kvalitetene som finnes her i dag. De viktigste elementene er fossen og elva, nærhet til 

naturområder og forbindelser til og langs elva fra byen. Samtidig må det bidras til en god 

utvikling for byens innbyggere og besøkende. Dette innebærer vurderinger av 

bygningshøyder og volum, estetisk utforming, funksjoner og framkommelighet for gående 

og syklende.  

 

Plantypen er detaljregulering, og det er krav om konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredning ettersom planområdet er større enn 15 daa.  

 

Innledning 

Grunneier ønsker å utvikle eiendommene på begge sider av Hønefoss bru til 

sentrumsformål. Nøyaktig hvilke funksjoner som ønskes er ikke avklart, og forslagsstiller er 

åpen for forslag. Området skal utvikles til et offentlig sentrumsområde med forholdsvis høy 

utnyttelsesgrad.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området vest for Hønefoss bru består i dag av kjøpesenter, området øst for brua brukes i 

hovedsak til parkering. Området er en oppfylling av det tidligere løpet til fossen. Øst for 

brua er det en overbygd kanal.  

 

Det er nesten ikke vegetasjon på området, og det er stort sett harde overflater, med unntak av 

ned mot elva. Det går en gangforbindelse gjennom området i nord-sør retning, og også 

gjennom området og videre mot sørøst langs elva. Området er forbundet med gangbro til 

Glatved, og med tursti til Petersøya.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstiller ønsker å utvikle området med sentrumsformål, som kan være forretning, 

kontor, bolig eller andre publikumsretta funksjoner, samt parkering. Forslagsstiller har ingen 

konkrete planer for funksjonene på området, og er åpne for innspill. Det forventes relativt 

høy utnyttelse på området.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge bymessig, men også å bevare verneverdig bebyggelse i 

planområdet.    

 

Det er ikke avklart hvor store bygningsvolum det totalt kan være snakk om. Planområdet er 

totalt på omtrent 20 daa.  



 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i følgende reguleringsplaner (vedlagt):  

64-02 Hønefoss sentrum, der formålene er parkeringsplass, offentlig formål, grøntformål og 

forretning/kontor (bolig nevnes også i dette formålet i planens bestemmelser).  

 

64-21 Ny adkomst Tippen, der formålene er veiformål og parkering. Bestemmelsene for 64-

02 gjelder også for 64-21. 

 

Planer under arbeid i området 

Det foregår planarbeid sørvest for dette planområdet, på Øyaområdet (387 Øya). Både 

planarbeidet for Stormarkedet Tippen som foreslås starta opp nå, og det pågående 

planarbeidet på Øya innebærer transformasjon av sentrumsområder fra industri/parkering til 

sentrumsformål som handel, bolig, kontor og andre publikumsretta funksjoner. Områdene 

grenser til hverandre og må ses i sammenheng, gjerne også i øst-vest retning, der det kan ses 

på mulighetene for gangforbindelse ved brua. Utbygging på Øyaområdet vil få konsekvenser 

for utbyggingsmuligheter vest for brua, og utbyggingsforslag for denne delen av 421 

Stormarkedet Tippen må tilpasses foreslått bebyggelse for Øyaområdet.  

 

Det pågår også planarbeid for Arnemannsveien (385 Arnemannsveien), der hensikten er å 

avklare framtidig løsning for krysning av Arnemannsveien mellom Hønefoss bru og 

Fossveien.  

 

Det regnes med 2. gangsbehandling av 387 Øya før sommeren. Det arbeides for tiden ikke 

videre med 385 Arnemannsveien. Planforslaget ble 1. gangsbehandla i oktober 2014. 

 

Plantype og avgrensning av planområde  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Ringerike Stormarked AS er forslagstiller.  

 

Avgrensning er vist på side 4 i vedlagt forslag til planprogram, og omfatter areal på begge 

sider av brua, samt noe tilliggende veiareal. Avgrensinga omfatter noe av kommunens 

eiendom for å sikre adkomst til planområdet fra Kongens gate. Det er ikke ønskelig å 

innlemme mer av kommunens eiendom i planavgrensinga.  

 

Det vurderes underveis i prosessen om det er hensiktsmessig å dele opp planområdet, slik at 

det blir to separate detaljreguleringsplaner med hver sin prosess. Dette kan bli aktuelt å 

vurdere med tanke på framdrift.  

 

 

 

 

 

 



Vurdering av utredningsbehov etter forskrift om konsekvensutredning 

Det er krav om utredning av konsekvenser i henhold til forskrift om konsekvensutredning 

fordi planområdet er på mer enn 15 daa og det konkrete tiltaket ikke er konsekvensutredet 

på høyere plannivå: 

Planarbeidet faller inn under § 2 «Planer som alltid skal behandles etter forskriften», 

bokstav 

f) «reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I (Bokstav f gjelder ikke for reguleringsplaner der 

det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på høyere plannivå og der reguleringsplanen er i 

samsvar med overordna plan.)».  I vedlegg I «Planer som alltid skal konsekvensutredes» 

faller planforslaget inn under punkt 1. «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller 

privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 

m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.»  

 

Det planlegges ikke bruksareal til nevnte formål på mer enn 15 000 m
2
.  

 

Dersom planområdet deles opp er det sannsynlig at kravet om utredning av konsekvenser 

etter forskriften faller ut da de to separate planområdene trolig vil være mindre enn 15 daa 

hver. Da gjelder i så fall de generelle utredningskravene i plan- og bygningslovens § 4-2.  

 

Forslagsstiller vurderer behovet i forslaget til planprogram, og konkluderer med at det er 

behov basert på § 4. Dette er en annen begrunnelse enn rådmannens, men konklusjonen er 

den samme.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

- gbnr 318/448    – Ringeriks-kraft AS 

- gbnr 318/445, 446, 451, 479, 508 – Ringerike Stormarked AS 

- gbnr 318/249, 504, 509  – Ringerike kommune 

- gbnr 1035/1    – Statens vegvesen 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Det skal legges til rette for vekst i Hønefoss, blant annet skal 70 % av nye boliger i 

Ringerike bygges i Hønefoss. Det skal jobbes for å øke kommunens attraktivitet gjennom 

økt tilhørighet til eget lokalsamfunn, som kan oppnås gjennom at innbyggerne inviteres til å 

medvirke i planleggingsprosesser slik som denne, og for bedre folkehelse som kan oppnås 

gjennom effektiv arealdisponering som tilrettelegger for å gå og å sykle.  

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til senterområde. 

Arealbruken innenfor sentrumsområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 

kommune- og regionsenter. Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 



Gang- og sykkelvei i kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet går 

gjennom planområdet, og må bevares.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Oppstartsmøte ble avholdt 

16.02.16, se vedlagt referat. 

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.   

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Ringerike kommune 

må avgjøre framtidig status for areal innafor planområdet som eies av kommunen.  

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

I planprogrammet står det at forslagsstiller er åpen for innspill. De legger opp til folkemøte 

etter høring. Det presiseres ikke hva folkemøtet skal innebære.  

 

Forslagsstiller oppfordres til å tilrettelegge for aktiv medvirkning, da planområdet er svært 

sentralt og vil kunne få betydning for innbyggere og besøkende i Hønefoss. Medvirkninga 

bør også skje før 1. gangsbehandling. Dette fordi vesentlige endringer i planforslaget med 

bakgrunn i medvirkning etter 1. gangsbehandling, vil kunne medføre behov for ny 

høringsrunde.  

 

 

Alternative løsninger 



Det vurderes underveis om det er aktuelt å dele opp planområdet slik at det blir to parallelle 

planprosesser.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er generelt viktig at utearealene blir offentlige, og spesielt viktig er det at allmenn 

ferdsel og opphold sikres langs elva.  

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Det er positivt at planavgrensinga omfatter et helhetlig område, slik at utviklinga kan bli 

mest mulig effektiv og sammenhengende. Det er derfor ønskelig fra rådmannens side at 

avgrensninga som foreslås i forslaget til planprogram beholdes gjennom hele prosessen. 

 

Dette planarbeidet må ses i sammenheng med det pågående planarbeidet 387 Øya.  

 

Grønnstruktur 

Planområdet framstår som grått i dag, med stort sett harde overflater. Rådmannen mener at 

vegetasjon blir viktig i dette utviklingsområdet, slik at området oppleves som grønt og som 

en naturlig forbindelse mellom Petersøya og Glatved.  

 

Naturmangfold 

Ved opprydning av forurensa grunn må det sikres mot avrenning til Storelva, som kan 

påvirke det biologiske mangfoldet i elva.  

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

Deler av Stormarkedet er verneverdig og bør bevares. Fasadene mot brua er et viktig, 

identitetsskapende landemerke for Hønefoss.  

 

Grunnforhold 

Grunnforhold må undersøkes da området er en fylling, og særlig må kvalitet på lokket over 

kanalen vurderes.  

 

Flomfare 

Området er flomutsatt, og store deler av arealene øst for brua ligger innafor sone for 200-

årsflom. Dette begrenser muligheter for kjellere i planområdet, som igjen er en utfordring 

blant annet med tanke på parkering. I utredningene bør det tas spesielt hensyn til fossen og 

dammen. Forslaget til planprogram beskriver ikke tydelig hvordan flomfare skal utredes. 

Hvordan dette skal ivaretas må tydeliggjøres i planprogrammet før fastsetting.  

 

 

 

Utvikling av gode byrom 



Ved utvikling av sentrale byområder er det viktig å planlegge for offentlige uterom av god 

kvalitet. Dette innebærer blant annet fokus på følt skala (både på rom og bygg), 

gjennomgangsmuligheter og tilgjengelige offentlige funksjoner. Det bør i hovedsak være 

publikumsretta funksjoner på gateplan, både for å unngå konflikt mellom boliger og 

offentlige uterom og for å sikre en menneskelig skala og aktivitet på gateplan.  

 

Boliger 

Det bør tilrettelegges for boliger av ulik størrelse for å sikre et mangfold av beboere, fra 

enslige unge til barnefamilier til eldre. Det er også aktuelt å ha leiligheter for vanskeligstilte 

i planområdet.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er grunn til å mistenke forurensing i grunnen ettersom det er bensinstasjon og vaskehall 

på området, men også generelt fordi området ligger sentralt i byen. Dette innebærer at 

grunnen må undersøkes. Dersom det oppdages forurensing i grunn som krever opprydding, 

må det sikres mot avrenning av forurensing til elva.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Området ligger svært sentralt, og forbinder byen og elva. Det er viktig at denne forbindelsen 

ivaretas og er offentlig og tilgjengelig for alle. Elvestien mellom Petersøya og Glatved går 

også gjennom området og må ivaretas langs elva. Rådmannen ber om at nye forbindelser 

(fortrinnsvis gangforbindelser grunnet nivåforskjeller) i øst-vest retning også utredes. I dag 

oppleves det tungvint å gå fra Brutorget til Tippen.  

 

Basert på erfaring fra annet sentrumsnært planarbeid, er det trolig et ønske fra veieier at det 

avsettes areal til framtidig ny utforming av krysset Arnemannsveien/Hønefoss bru/Kongens 

gate. 

 

Det skal gjennomføres trafikkanalyse, men det er ikke redegjort for hva denne skal 

inneholde. Det forutsettes at den blant annet inneholder vurderinger av dagens vei- og 

krysskapasitet. Den må også inneholde vurderinger av etablering av nye gangforbindelser og 

bevaring av nåværende gangforbindelser gjennom området. Samt anbefalinger for framtidig 

trafikksystem innad i planområdet, blant annet innkjøring til parkering. Adkomst til 

tilliggende eiendommer må ivaretas slik at disse kan nyttes på en hensiktsmessig måte.   

 

Nær- og fjernvirkning 

Området er godt synlig fra elva og fra Glatved, og det må søkes å oppnå en riktig skala og at 

bygningene får høy estetisk kvalitet. Særlig viktig er det at elvekanten ikke blir en bakside, 

men at det blir en fin fasade mot elva. Området er synlig og/eller tilgjengelig fra de fleste 

kanter, noe som er viktig å huske på i utforminga. Det bør utforskes hvordan ulike 

bygningshøyder og – volum påvirker landskapsbildet og kvaliteter innad i planområdet, som 

romfølelse og solforhold.  

   



Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Etablering av nye næringsareal i sentrum er positivt for handel i Hønefoss, og det er også 

kontorareal og boliger, da dette gir mer folk i sentrum.  

 

Universell utforming 

Lovpålagte krav om universell utforming må oppfylles, også i de offentlige uteområdene.  

 

Uteoppholdsareal, lekeareal, idrett og friluftsliv 

Det må etableres lekeareal av høy kvalitet for de minste barna innad i planområdet. Dette 

kan løses på tak, samt i de offentlige uterommene. Lekeareal for større barn og unge må 

vurderes tilrettelagt i nærliggende områder, slik som ved Hønefoss skole og Petersøya. Det 

må ses på hvordan adkomsten er til disse områdene, og vurderes om det er behov for 

tilrettelegging av denne.   

 

Området ligger i umiddelbar nærhet til Petersøya og elvestien som går langs Storelva og 

Randselva. Det er planer om flere tiltak for å øke tilrettelegging ned mot elva. Det må 

redegjøres for hvordan elva tenkes integrert i planarbeidet. Glatved og Nordre park er flotte, 

tilgjengelige parkområder tett på planområdet.  

 

Folkehelse 

Sentral utbygging er positivt da det tilrettelegger for at flere kan sykle, gå og bruke 

kollektivt, noe som fremmer folkehelse. Det kan også være positivt i et folkehelseperspektiv 

dersom eldre og vanskeligstilte får tilbud om å bo i byen, slik at de får muligheter til å bruke 

byens funksjoner, både fysisk og sosialt.  

 

Forhold til klima – og energiplanen 

Fortetting av bysentrum er i tråd med klima- og energiplanen fordi det muliggjør gange, 

sykling og bruk av kollektivtransport i hverdagen, med korte avstander til mange funksjoner. 

Planområdet ligger innafor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

 

Medvirkning 

Forslaget til planprogram er lite konkret på hvordan planprosessen skal ivareta medvirkning. 

Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Medvirkning kan gjennomføres på mange måter, blant annet gjennom workshops og 

spørreundersøkelser/intervjuer av brukere av området i dag eller av andre sentrumsområder.  

 

 

 

 

Samlet vurdering 

I dette planarbeidet er det viktig at det etableres gode, offentlig tilgjengelige byrom, særlig 

langs elvekanten. Dette innebærer også at de eksisterende forbindelsene gjennom området 

ivaretas og at nye potensielle forbindelser vurderes.  



 

En utbygging på Stormarkedet og særlig Tippen er en god mulighet for å forskjønne et av 

byens mest sentrale områder, med nærhet til vann og grønnstruktur. Flere boliger og 

arbeidsplasser i sentrum bidrar til å skape liv i byen, både på dagtid og på kveldstid. Det er 

viktig at byens innbyggere kan være delaktige i planlegginga av dette området.  

 

Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet 

2. Forslag til planprogram, datert 31.03.16 

3. Referat fra oppstartsmøte, 16.02.16 

4. Gjeldende kommuneplan 

5. Gjeldende reguleringsplaner 

a. 64-02 

i. Bestemmelser 

ii. Kart 

b. 64-21 

i. Kart 

 

 

 

Ringerike kommune, 15.04.16 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Lars Lindstøl, Ingeborg Faller 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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PROSJEKTBESKRIVELSE
Plannavn STORMARKEDET / TIPPEN

Arkivsak ID
Plan ID
Formål/Hensikt Sentrumsområde

Planavgrensning Avgrensningen er mot nord til litt utenfor elvekanten. Mot vest
reguleringsplanforslaget 387 Øya.
Mot sørvest vil planen avgrenses mot midten av Kongens gate. Dette for å
kunne ta i deg eventuelle behov for å utvide veien eller justere veigeometrien.
I syd eiendomsgrensen til kommunens eiendommer, og vil der overlappe deler
av reguleringsplan 64 Hønefoss sentrum.

Planområdet utgjør et areal på ca 27,5 dekar.
Sammendrag Fortetting/utvikling av Hønefoss sentrum

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram : mars 2016
Utarbeidelse av planforslag : juni 2016
Høring av planforslag : august 2016
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1. Innledning 

1.1 Mandat 

Siv ing Bjørn Leifsen AS er forslagsstiller for planen som vil utarbeides på grunnlag av skisseprosjekt.  

1.2 Formål med planarbeidet 

Tronrud Eiendom AS ønsker å utvikle området som en del av Hønefoss sentrum. Området består av 
Ringerike Stormarked der deler av bygningsmassen er verneverdig i tillegg til Tippen området som er 
parkeringsplass og overbygget kanal for vann ut fra kraftstasjonen.  

 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byutvikling av området. Området planlegges 
utbygget med bymessig bebyggelse for bolig, næring, og parkering. Planarbeidet har videre til hensikt 
å bevare verneverdig bebyggelse, som en del av en moderne byutvikling.  
 
Planen vil bli fremstilt som detaljplan.  

1.3 Planavgrensning 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan foreslås å medta utbyggingsområde i tillegg til noen tilknyttede 
arealer. Areal ut over utbyggingsområdet foreslås tatt med i reguleringsplanen for å sikre 
tilfredsstillende adkomstløsninger til området og gode løsninger for allmennhetens tilkomst til 
elvebredden.  
 

 
Figur 1- Forslag til planavgrensning 
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1.4 Lovgrunnlaget 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 
 Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 
 Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 
 Lov om kulturminner av 10. juni 2005 
 RPR barn og unge i planleggingen 
 RPR areal og transport i planleggingen 
 RPR for vernede vassdrag 
 RPR Universell utforming 

1.5 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.6.2015 (H-2347B) 
 Fylkesdelplan for Handel, service- og senterstruktur, okt 2003 
 Kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.2007 
 Kommunal planstrategi, vedtatt 21.06.2013 
 Reguleringsplan:  

o «64-02 Hønefoss sentrum», vedtatt 20.12.1976 
o «64-21 Ny adkomst Tippen», vedtatt 30.8.1983 
o «292-02 Rutebilplata» vedtatt 22.5.2003 

  «Handel- og byutviklingsanalyse for Hønefoss» - Asplan Viak 2012 
 «Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik» - Rambøll 2011 
 Reguleringsplan «0605-387 Øya» - 1. gangs behandlet 21.10.2014 
 Grønn plakat 
 
 
  

2. Planprosess 

2.1 Organisering 

Forslagsstiller er: Tronrud Eiendom AS, Org. nr. 942 984 154 
Plankonsulent er: Siv. ing Bjørn Leifsen AS, Org.nr. 997 275 675 
Ansvarlig for mulighetsstudie: Snøhetta AS, org nr. 956 169 542 
 
Eierforhold:  
Eiendom Eier Byggeområde Annet 
318/448 Ringeriks Kraft AS x  
318/445 Ringerike Stormarked AS x  
318/446 Ringerike Stormarked AS x  
318/451 Ringerike Stormarked AS x  
318/479 Ringerike Stormarked AS x  
318/508 Ringerike Stormarked AS x  
318/504 Ringerike kommune  x 
0/1/0/0 Elv – ikke reg eier   x 
 
Utvikling av området vil bli gjennomført i regi av selskapet Ringerike Stormarked  AS. Dette selskapet 
eies av Tronrud Eiendom AS.  
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2.2 Fremdrift 

Tronrud Eiendom ønsker en rask planavklaring i området for å kunne videreutvikle området til en 
attraktiv del av Hønefoss sentrum.  
 
Det planlegges å klargjøre for innsending av planforslag til 1. gangs behandling første halvår 2016. 

2.3 Medvirkning 

Tronrud Eiendom vil være åpne for innspill i prosessen med å utvikle eiendommen.  
 
«Stormarkedet» består blant annet av noen verneverdige bygg. Tronrud Eiendom har hatt formøte 
med befaring sammen med Buskerud Fylkeskommune, Kulturminneavdelingen for å innarbeide 
verneinteresser tidlig i prosessen.  
 
Kjøp av eiendommen har vært omtalt i Ringblad 10.9.2015.  
 
Tronrud Eiendom vil ved utvikling av området arbeide videre på prosessen som ble initiert ved 
utvikling av «Øya» området. Snøhetta AS har fått i oppdrag og lage forslag til utvikling av området 
med grunnlag i konseptet som ble utviklet for «Øya». Det tas sikte på at området skal fremstå helhetlig 
som et tyngdepunkt mot fossen/elva i sentrum av Hønefoss.  
 
Det vil være viktig mht å få avklart forholdet til overordnet veinett, slik at det legges opp til spesielt 
samarbeide med Statens vegvesen og Ringerike kommune, i form av møter. 
 
Før saken fremmes for 1.gangsbehandling vil en be kommunen om å innkalle til et samordningsmøte 
med etatene på fylkesnivå, på basis av planskisser som vil være tilgjengelig fra tiltakshavers side. 
 
Det legges opp til å ha et folkemøte etter at saken er sendt ut på høring. Tiltakshaver vil arrangere 
dette. 
 

2.4 Utredningsbehov i planprosessen 

Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4-1 
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelser og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  
 
Avgjørende for at saken bør konsekvensutredes er at det i hht forskriftens §4 annet ledd «kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn». Så siden planområdet ligger så sentralt til velger en derfor 
å fremme planen iht. forskrift om konsekvensutredning.  
 
Planbeskrivelsen skal inneholde formål, hovedinnhold og virkninger, samt evt. tiltak (KU) med ROS-
analyse, jfr Pbl § 4-3.  
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3. Beskrivelse av planområdet 

3.1 Landskap 

 
Figur 2 - Utsnitt fra Ringerike kommune - kart 
 
Planområdet ligger i Hønefoss sentrum. 
Området grenser i nord til Hønefossen / Begna elv med store åpne flater.  
Planområdet deles av Hønefoss Bru og tar med området rundt «Ringerike Stormarked». Planområdet 
grenser mot Kongensgate i sørvest. Mot sør og øst grenser området mot eksisterende boligområde og 
friområde mot elva.  
 
Mellom planområdet og elva er det opparbeidet gangveg. Området ligger ovenfor «Glatvedt Brygge» 
og i nær tilknytning til den planlagte «Bystranda».  
 
Området er i dag i hovedsak utbygd (Ringerike Stormarked) og opparbeidet til parkering med store 
asfaltflater. Utbyggingens innvirkning på forholdet til omkringliggende landskap vil bli vurdert i 
planarbeidet (jf. Landskapkonvensjonen).  
 

 
Figur 3 – Tippen / Stormarkedet 
 
 



Tronrud Eiendom AS 
Planprogram – Stormarkedet / Tippen 

 

 

Planprogram – Stormarkedet / Tippen                                                                          Side 8 av 19 
 

3.2 Grønnstruktur 

Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss.  

 
Figur 4 - Utsnitt fra "Grønn plakat" 
 
Utsnittet viser at det ikke er gitt spesielle føringer for grøntstruktur i området. Det forutsettes derved at 
det skal utvikles et bymessig område der grønne innslag vil være en del av «møbleringen» av 
plasser/torg innenfor området. Det vil imidlertid være naturlig at utbyggingen forholder seg til elva slik 
at almennhetens bruk av gangvegen sikres på en god måte.  
 

3.3 Arealbruk 

Området vest for Hønefoss Bru preges av Ringerike Stormarked.  

 
Figur 5 – Ringerike Stormarked 2015 
 
Nedre plan mot øst (Tippen) er asfalterte flater som benyttes til parkering. Det er i tillegg etablert 
vaskehall, bensinstasjon og et lite gatekjøkken på området.  
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Området er i kommuneplan for Ringerike i hovedsak avsatt til «Sentrumsområde». Området rundt 
kanal fra Hønefoss kraftstasjon er avmerket som elv og grøntareal, men området er i realiteten 
nedbygd.  
 

 
Figur 6 - Utsnitt kommuneplan 
 
 
Eksisterende reguleringsplaner for området viser at området er avsatt til hhv. Forretning/kontor, 
offentlig bebyggelse og parker/idrettsplass og parkering.   
 

 
Figur 7 - Utsnitt Reguleringsplan 64-02 
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Figur 8 - Utsnitt Reguleringsplan 64-21- «Ny adkomst til Tippen» 
 

 
Figur 9 - Reguleringsplan 292-02 "Rutebilplata" 
 

 
 

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

4.1 Naturmangfold 

Området er i hovedsak allerede nedbygd med parkeringsareal, det forventes derved at det ikke vil bli 
store konflikter i forhold til naturmangfold.  
 
Utredning:  
Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert 
og oppfylt i planarbeidet.  

4.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Området er delvis merket som NB-område i Riksantikvarens register «Nasjonale kulturhistoriske 
miljøer».  
Området er benevnt som «Jugendgårdene» og omfatter Stabells gate og deler av «Øya».  
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Figur 10 - Kulturminnesøk 
 

 
Figur 10 - "Jugendgårdene" - Fra Riksantikvarens NB-register 
 
I Riksantikvarens beskrivelse heter det:  
«Området Stabells gate – Søndre Torg er en sentral del av Hønefoss sentrum med høy verneverdi. 
Historien strekker seg tilbake til byens første år. Gateløpet viser tydelig at det har kommet til før den 
regulerte byen ble anlagt, men bebyggelsen i hovedsak er nyere. Her er flere store bygårder i 
jugendstil med høy grad av autensitet og høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Bygningene viser 
variasjon innenfor stilperioden. De nybarokke jugend gavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi 
er blitt et symbol for Hønefoss.» 
 
Området mot nord «Øya» beskrives som følger:  
«Hønefoss Brug» 
I 1893 ble Hønefoss Brug kjøpt av det engelske firmaet Edward Lloyd Ltd. Det ble bygd nytt sliperi. I 
1909 – 1910 ble det moderne varmesliperiets fasader mot Hønefoss bru nybygde i upusset teglstein 
med pussdetaljer, i barokkpreget jugendstil. Et nybygg lenger vest på området (Arnemannsveien 7) 
ble oppført i samme stil.  
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Øya: I dette området lå det et relativt stort antall hus, en blanding av bolighus, sager, uthus av ulike 
typer. Her var flere mindre øyer og følgelig et uregelmessig gatenett. Så tidlig som i 1743 var det 35 
hytter mellom sager og møller på Øya.» 
 
SEFRAK-registeret:  
Bygningsmassen innenfor planområdet er ikke registrert i SEFRAK.  
 

 
I 1909-10 ble Hønefoss Brug modernisert med ny fasade mot brua. Med fasader som ble utformet 
med de karakteristiske barokkpregede Jugendgavler som kjennetegner området i dag.  
 
 

 
Figur 11 - Barokk gavlfasader mot Hønefoss bru 
 
I kommunens kartsystem er Stormarkedet registrert som oppført i perioden fra 1875 – 1899 og 
registrert med Høy verneverdi. I tillegg er teglbygning mot vest registrert oppført tidlig i 1900 tallet og 
merket med Høy verneverdi.  

 

 
Figur 12 -fra Ringerike kommunes kulturminneregistrering 
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4.2.1 Bygningsmiljø og estetikk:  

Området inn mot Hønefoss bru har vært sentralt i utviklingen i Hønefoss, da mye virksomhet i byen 
var knyttet til fossen.  
 
Forslagsstiller har bedt om en tidligvurdering fra Fylkesmannen i Buskerud vedrørende verneverdi.  
 
Verneverdig bebyggelse/fasader vest for Hønefoss bru må innarbeides i ny plan for utnyttelse av 
området, mens området øst for Hønefoss bru ikke inneholder estetiske kvaliteter i dag.  
 
Utredning:  
Forslagsstiller har bedt om en tidligvurdering fra Fylkesmannen i Buskerud vedørende verneverdi.  

4.3 Fareområder 

Området består av eldre øyer og er delvis er oppfylt. Det må vurderes nærmere i planarbeidet 
utfordringer ifm stabilitet for oppfylte masser.  
Overskuddsmasser fra byggeprosjektet vil bli håndtert i ht. forskriftskrav (FOR 2004-06-01-931) 
 

 
Figur 13 - Bykart fra 1854 (Ringerike kommune) 

 

4.3.1 Flom 

Flomsonekartet viser området vest for brua ikke berøres av flom. Området øst for brua («Tippen») 
ligger i sonen som er berørt av 200-års flom. Planområdet ligger på kote 70, ca 4 m over 
normalvannstanden i elva her, som flater ut til et stort magasin med stort volum.  
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Figur 14 – Flomsonekart – 200 årsflom 
 
NVE-sin flomsonekartlegging i Hønefoss går opp til området Glatvedt brygge (profil 34). 200-årsflom i 
denne profilen er beregnet til kote 69,8. NVE anbefaler at det legges inn en sikkerhetsmargin på +0,3 
m for arealplaner. Dette vil bli hensyntatt i planleggingen.  
 

 
Figur 15 - Hønefoss 200-årsflom kart NVE 
 
Utredning:  
Forholdet til flom- og rasfare redegjøres for.  

4.4 Støy 

Deler av området er støyutsatt fra trafikkstøy fra Hønefoss bru og Kongensgate.  
 
Utredning:  
Det vil bli utarbeidet egen støyvurdering som del av planarbeidet.  
Retningslinjer for behandling av støy T-1442/2012 vil omtales og legges til grunn for planarbeidet.  
 
 

4.5 Luftkvalitet 

Området nærmest Fv35 kan være utsatt for svevestøv og utslippsgasser fra trafikk.  
 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet T-1520 legges til grunn. Alle planer verdier over anbefalte 
grenser vil bli omtalt og vurdert spesielt.  
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Utredning:  
Egen delrapport.  

4.6 Universell utforming 

Prosjektet vil følge kravene til universell utforming slik de er definert i Plan og bygningsloven med 
forskrifter og veiledninger. Internt på området antar vi derfor at det vil bli lite behov for å drøfte 
universell utforming i planbeskrivelsen. Tilknytningen mellom Øya- området og byen vil imidlertid være 
naturlig å vurdere med hensyn på universell utforming, da eksisterende forhold og naturgitte 
forutsetninger kan gjøre det vanskelig å oppfylle alle krav knyttet til universell utforming. 
 
Utredning:  
Temaet innarbeides i planene og dokumenteres som del av planbeskrivelsen.  
 

4.7 Samordnet areal- og transportplanlegging:  

God tilgjengelighet til øvrige sentrumsområder og kollektivtransport må redegjøres nærmere for i 
planarbeidet. Området ligger i kort gangavstand fra Hønefoss togstasjon og «Bussgata» i Hønefoss.   
Planarbeidet vil forholdet seg til Ringerike kommune sine overordnede planer for gang- og 
sykkelveger.  
Eksisterende gangveg langs elvekant vil innarbeides i planforslaget.  
 
Utredning:  
Del av planbeskrivelsen og trafikkanalysen (se nedenfor) 
 

4.8 Teknisk infrastruktur 

4.8.1 Adkomst: 

Området har i dag adkomst med bil fra krysset i Kongensgate som ble opparbeidet i fm utbygging av 
Sentrumskvartalet. Til fots er det adkomst fra nord via ny gangbro øst for Hønefoss Bru og fra fortau 
langs Kongensgate.  
Det er i tillegg etablert trapp fra Hønefoss bru til nedre plan.  
 

 
Figur 16 - Oversikt eksisterende adkomst 
 
Planarbeidet tar sikte på å opprettholde dagens «biladkomst» og bedre adkomstforholdene til området 
for fotgjengere. Det vil bli lagt vekt på løsninger som skaper forbindelse på tvers av Hønefoss bru.  
 
Utredning:  
Egen trafikkanalyse 
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4.8.2 Vann- og avløp:  

 
Figur 17 - Utsnitt fra Ringerike kommunes kart 
 
Eksisterende bebyggelse er tilkoblet vann- og avløp. Rett sørøst for planområdet ligger eksisterende 
pumpestasjon for kloakk. Det er i tillegg etablert vann og avløpsledninger langs gangveg mot elva.  
 
Tilkobling for ny bebyggelse må avklares med Ringerike kommune gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Utredning:  
Egen vurdering av tilknytning til kommunal infrastruktur, vann med bla brannvannsdekning, avløp og 
system for renovasjon.  
 

4.8.3 Overvannshåndtering: 

Planarbeidet vil avklare intern overvannshåndtering på området. Det legges opp til at overvann 
fortrinnsvis håndteres på egen eiendom, evt. ledes til elva og ikke belaster kommunen nett.  
 
Utredning: 
Utredes i samme rapport som vann, avløp og renovasjon. 
 

4.8.4 Energi:  

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, som er utbygget i umiddelbart nærhet til 
planområdet. 
 
Utredning: 
Omtales i planbeskrivelsen 
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4.9 Nærmiljø/Bomiljø 

Tronrud Eiendom ønsker at utbyggingen skal gi et kvalitativt godt tilskudd til byen. Området 
planlegges bygget ut med sentrumsbebyggelse.  
 
Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss. Planen viser at hoveddelen av 
planområdet er uten grønnstruktur. Planen viser at området ned mot evla regnes som et verdifullt 
område.  

 
Figur 18 - Hønefoss sentrum i "Grønn plakat" 
 
Området ligger imidlertid med god sikt mot området «Glatvedt brygge» og elva. «Bystranda» 
planlegges etablert øst for planområdet og vil bidra med grønne kvaliteter i området.  
 
Hønefoss har i dag store sentrumsnære grøntområder som vil bli «nærområde» for beboere på 
Tippen.  
 
Utredning:  
Del av planbeskrivelsen 
 

4.9.1 Skolekapasitet/barnehagedekning:  

 
Skole 
Området ligger i området som i dag ligger innenfor «Hønefoss og Hov oppvekstområde» i Hønefoss 
skolekrets. Forslagsstiller er ukjent med prognoser for kapasitetsutnyttelse innad i skolekretsen.  
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Barnehagedekning 
Ringerike kommune har flere barnehager sentralt i byen. Av offentlige barnehager vil det være 
Hønefoss barnehage som pr dd. ligger nærmest planområdet. Det er stort behov for barnehageplasser 
i sentrum. Etablering av barnehage vil bli vurdert i forhold til trafikkbelastning og området egnethet for 
barnehage.  

 
Figur 19 - Oversikt over barnehager, Hønefoss sentrum pr 19.6.13 (Ringerike kommunes kartverk) 
 
Utredning:  
Skole- og barnehagedekningen redegjøres for i samarbeid med kommunale etater og presenteres i 
planbeskrivelsen.  

4.10 Forholdet til «Handelsbyen Hønefoss» 

Området ligger i sentrumsområdet i Hønefoss, utbyggingen vil bidra til å styrke Hønefoss som 
bysentrum. Forholdet til handel i øvrig del av sentrum vil bli vurdert i planbeskrivelsen.  
 
Utredning:  
Forholdet til handel i øvrig del av sentrum vil bli behandlet i planbeskrivelsen.  

5. Risiko og sårbarhet 

De antatt mest kritiske tema er omtalt her:  
 
Utredning:  
Det vil bli laget egen ROS-analyse og eventuelle behov for hensynssoner etter pbl § 12-6 vil bli vurdert 
i planarbeidet.  

 

5.1 Arbeider nær Hønefoss kraftstasjon:  

Hoveddelen av strømproduksjon i Hønefossen kommer nå fra «Hønefoss II». Kraftstasjonen på 
nordsiden av elva som stod klar i 1978 og kan utnytte 120 m3 vann i sekundet. Ved større vannføring 
blir også «Hønefoss I» satt i drift. «Hønefoss I» kan nyttiggjøre seg 40 m3/s og består av 2 
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Fransisturbiner fra 1948 – 1958 på 3 MW hver. Disse turbinene er plassert i Hønefoss kraftstasjon 
som er en vernet bygning.  
Vann fra Hønefoss II renner gjennom planområdet under eksisterende parkeringsdekke.  
 

5.2 Forurensning i grunnen:  

KLIF sin base over forurensning i grunnen viser at det er registrert grunnforurensning i området.  
Lokaliteten er registrert som «Tippen» Lokalitetsnummer: 0605023.  
Området er registrert som kommunalt deponi med ukjent omfang .  

 
Figur 20 - Utsnitt fra KLIF kart over Grunnforurensning 

 
Ved bygging av Hønefoss gamle kraftstasjon ble det tatt ut store mengder grus/stein. Disse massene 
ble tippet ut i elva og er opprinnelsen til navnet «Tippen».  
 
På 1920-tallet ble det igangsatt nødsarbeid med «pukking» av steinmassene som la grunnlaget for 
dagens flate område.  
 
Området er dels gjenfylt tidligere elveleie og dels «øyer» i det opprinnelige elveløpet.  
Eventuell forurensning i grunnen skal kartfestes og beskrives. Overskuddsmasser vil bli håndtert etter 
kravene i forskrift (FOR-2004-06-01-931) 
 
 
 
6. Beskrivelse av planforslaget 
 
Snøhetta AS vil utarbeide en «Mulighetsstudie» som vil ligge til grunn for planforslaget.  
Planforslaget vil inneholde «sentrumsformål» der det tas sikte på høy utnyttelse.  
Område vil inneholde boliger og næringsareal som naturlig hører hjemme i sentrum.  
Det tas i tillegg sikte på å sikre gode adkomstmuligheter mellom «Øya» og «Tippen» for fotgjengere.  
 
Planbeskrivelsen vil foruten omtale av planen også gjengi konklusjonene fra konsekvensutredningene 
og ROS-analysen. I tillegg vil planmaterialet bestå av plankart og reguleringsbestemmelser.  



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

Arkivsaksnr.: 15/9831-16   Arkiv: L12  

 

418 detaljreguleringsplan for Follummoen næringsområde  

- 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Forslag til detaljregulering for Follummoen næringsområde sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.  

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 191-2 Nedre Kilemoen 2, vedtatt 

21.11.05, ved vedtak av 0605_418 Follummoen næringsområde. 

  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Planforslaget innebærer åpning for handel med plasskrevende varer i et område avsatt til 

industri i kommuneplanen, samt en økning fra 25 % til 40 % BYA. Stitraseer gjennom 

området flyttes til en grøntkorridor øst for området, og krysset fv 172 X Follummoveien må 

utbedres i henhold til gjeldende utformingskrav før det gis brukstillatelse for bygg i 

planområdet.   

 



Planforslaget er delvis i strid med kommuneplanen da det åpnes for nytt formål, men 

rådmannen mener arealbruken er hensiktsmessig ettersom det forhindrer at nye areal må 

beslaglegges til utbygging i en situasjon der de bynære friluftsområdene er under press.  

 

Bakgrunn 

Området ønskes omregulert av SAT-gruppen, grunneier i hoveddelen av planområdet, som 

ønsker at det åpnes for handel med plasskrevende varer, samt økt utnyttingsgrad fra 25 til 40 

% BYA.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjort vedtak i saken, men det er gjennomført høring om oppstart, 

utsendt 03.02.16, med frist for innspill 29.02.16.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området ligger ca 6 km nord for Hønefoss og er regulert til industri. Det er nesten ikke 

bygget på området, kun noe på tre tomter i nord. Det er etablert infrastruktur på området i 

form av vei og vann- og avløpsanlegg. Utover dette består området stort sett av skog, med 

noen turstier. Området ligger i tilknytning til et eksisterende industriområde.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS v/Magnus Torp 20.05.16.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av 

plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende temanotater og 

analyser. 

 

Planforslaget innebærer at formålene endres fra å være regulert til industri og lager, til å 

også omfatte handel med plasskrevende varer. Det foreslås en økning i utnyttelsesgrad fra 

25 til 40 % BYA som tilsvarer utnyttelsesgraden for 275 Nedre Kilemoen 3 på motsatt side 

av Follummoveien. Det foreslås også å flytte grøntdraget som er regulert gjennom området 

østover til grøntdraget her, samt å legge om eksisterende turstier inn i dette turdraget. Det 

foreslås ikke endringer i byggehøyde, som er 12 meter i gjeldende plan. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. SAT-gruppen AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 191-2 Nedre Kilemoen 2, vedtatt 21.11.05. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til industri og lager. Tillatt 

utnyttelsesgrad er 25 % og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer eller 12 meter 

mønehøyde.  

 

Eiendomsforhold 



Planområdet omfatter eiendommene:  

Gbnr 50/294 – SAT-gruppen AS 

50/340 – VN Bygg AS 

50/327 – BMH Eiendom AS 

50/335 – Runar Granstad 

 

Uttalelser til planoppstart 

Cowi AS v/Magnus Torp varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 03.02.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 06.02.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Jernbaneverket, 15.02.16 

Avstand til jernbanen: Viser til § 10 - lov om anlegg og drift av jernbane: Det er forbudt 

uten avtale med kjørevegens eier å oppføre bygninger eller annen installasjon, foreta 

utgraving eller oppfylling innen 30 meter fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet 

følger av reguleringsplan.  

 

Det er viktig med tilstrekkelige sidearealer for sikker togdrift.  Det skal sikre handlefrihet i 

forhold til senere utvidelser, anlegg for teknisk utstyr, master for kontaktledning, 

signalutstyr og støyskjermer. Det skal sikre forenklet tilkomst til sporet og nødvendig plass 

for reparasjoner og vedlikehold, tilstrekkelig avstand ift. støy, vibrasjoner, strukturlyd m.m.  

 

Avrenning:  

Planen må sikre at overflatevann behandles slik at det ikke er fare for at utvasking og/eller 

andre endringer som kan påvirke jernbanen negativt. Likedan må planarbeidet sikre at 

eventuelle endringer i grunnvannet ikke vil medføre negative virkninger for jernbanen.  

 

Friluftsområde:  

Friluftsområde mellom jernbanen og industriområdet må avsettes til friluftsområde eller 

lignende formål for å sikre skråningen mot jernbanen. 

 

Gjerde:  

Planen må innarbeide sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8m høyde mot 

jernbanen. Dette må innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 

Grunnforhold:  

Tiltak i grunnen – herunder graving eller masseforflytning – vil, avhengig av de stedlige 

grunnforhold, kunne destabilisere jernbanen. Tiltakshaver må foreta nødvendige grunn- 

undersøkelser før tiltak iverksettes.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse:  



JBV forutsetter at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse etter PBL § 4-3, og at 

ROS-analysen legges ut til offentlig ettersyn sammen med planforslaget. 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Avstand til jernbanen: 

Avstand til jernbanen er hensyntatt i planforslaget. Nærmeste avstand mellom byggegrense 

og nærmeste spors midtlinje er over 60 meter. 

 

Avrenning:  

Tiltaket skal ikke endre avrenningsforhold mot jernbanen. Ved tiltak i planområdet skal 

også sikres at eventuelle endringer i grunnvannet ikke vil medføre negative virkninger for 

jernbanen. 

 

Når det gjelder overvann skal dette håndteres inne på tomtene ved infiltrasjon i grunnen og 

at overvannet føres til tilliggende bekk eller annet drensystem. Det skal vurderes 

erosjonssikring hvis overvannet føres samlet ut av området. Løsningene utarbeidet og 

godkjent i 2005 videreføres i planforslaget. 

 

Friluftsområde: 

Regulert friluftsområde i gjeldende bebyggelsesplan (2005) videreføres i planforslaget, og 

får utvidet bredde for å sikre gode og tilgjengelig fri- og turarealer. Videre sikres jernbanen 

tilstrekkelige sidearealer, og skråningen mellom industri-  området og jernbanen sikres. 

 

Gjerde:  

Sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8m høyde mot jernbanen, 

innarbeides i planens reguleringsbestemmelser. 

 

Grunnforhold: 

Sikres i rekkefølgebestemmelsene og i byggesak.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse: 

Risiko- og sårbarhetsanalyse iht. PBL § 4-3 utarbeides ifm. planforslaget, og denne legges ut 

til offentlig ettersyn sammen med planforslaget.  

 

Rådmannens kommentar: 

Bestemmelse om avrenning til jernbanen og om geotekniske undersøkelser i forhold til 

jernbanen legges til i bestemmelsene. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert av 

forslagsstiller. 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMB), 23.02.16 

Miljøvennlige energiløsninger:  



FMB ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet som en del av planarbeidet og 

viser til nasjonale mål for energieffektive bygningsløsninger og at plan- og bygningsloven 

stiller krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning. 

Viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe 

eller bioenergi.  

 

Samordnet areal- og transportplanlegging: 

FMB viser til Statlig plan- retningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser, og ber om at det legges vekt på en 

trafikksikker atkomst for gående og syklende, og at kommunen vurderer behovet for 

tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 

 

Handel med plasskrevende varer:  

FMB påpeker at handel med plasskrevende varer vil øke transporten til området og medføre 

at klimagassutslippene vil øke og er derfor skeptisk til å åpne opp for handel i dette området. 

Ber Ringerike kommune vurdere i kommuneplanen hvilke områder det skal kunne etableres 

handel. Viktig å konsentrere mest mulig av handelen til sentrumsområdet og plassere 

plasskrevende og arealkrevende varer i randområdene for å redusere transportbehovet. 

Kilemoen ligger ca. 4-5 km fra Hønefoss sentrum, og er derfor et område hvor det ikke bør 

legges til rette for besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet. FMB ber om at dette temaet 

blir nøye vurdert som en del av dokumentasjonsunderlaget til planforslaget og viser til 

definisjon i fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Hvis det skal åpnes opp for 

plasskrevende varer skal definisjonen i fylkesdelplanen legges til grunn.  FMB belyser tema 

som bransjeglidning og utfordring med supplerende varegrupper.  

 

Naturmangfoldloven:  

FMB bemerker at bebyggelsesplanen for området ble vedtatt før natur- mangfoldloven trådte 

i kraft i 2009. Det må derfor redegjøres for hvordan de 

miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp. 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Miljøvennlige energiløsninger:  

Nye bygg innenfor planområdet skal bygges iht. til TEK 10, som i utgangspunktet setter 

strenge krav til bl.a. lav energibruk i byggene.  

 

Området ligger utenfor nett for fjernvarme. 

 

Samordnet areal og transport: 

Tiltaket er etter vår vurdering i tråd med føringer gitt i rikspolitiske retningslinjer samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. At plasskrevende virksomheter etableres på steder 



som Kilemoen betyr bl.a. at sentrumsnære arealer kan frigjøres til utbygging og fortetting.  

Dette sikrer høyere utnyttelse nært til et viktig kollektivknutepunkt.  

 

Planforslaget vil medføre en økning i antall bedrifter, noe mer arbeidsplassintensive 

bedrifter og økt handel på Kilemoen. Trafikkutredningen konkluderer med at myke 

trafikanter vil utgjøre en begrenset del av trafikken til og fra området. Det er videre svært få 

boliger i nærområdet. Dermed vurderes det som lite hensiktsmessig eller kostnadsforsvarlig 

å etablere G/S til og fra området.  

 

Det går i dag bussrute langs Fv. 172, med busstopp der Follummoveien møter Fv. 172. Det 

er derimot ikke et avmerket busstopp. Planforslaget vanskeligjør ikke mulighet for bussrute 

til Kilemoen, og kollektive transportmidler omtales i planforslaget, men det legges i 

utgangspunktet ikke opp til krav om opparbeidelse av bussholdeplass el lign.   

 

Handel med plasskrevende varer:  

I planforslagets bestemmelser er det bestemmelser som sikrer type handel og omfang:  

- Handel med plasskrevende varer er begrenset til forretninger som forhandler biler og 

motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 

planteskoler/ hagesentre.  

- Ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, må det dokumenteres at plasskrevende 

handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen. 

 

Videre er vår vurdering at planforslaget legger til rett for "rett virksomhet på rett sted", iht. 

den såkalte ABC-modellen. For vurdering se planbeskrivelsen kap. 8.2.  

 

Det er redegjort for hvordan de 

miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 

vurdert og fulgt opp.  

 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener det er positivt at areal som allerede er regulert til industri kan brukes til 

andre utbyggingsformål framfor at nye areal beslaglegges til utbygging, ettersom de bynære 

friluftsområdene rundt Hønefoss er under stort press. Det har vist seg å ikke være marked 

for industrietableringer på det regulerte området. Som forslagsstiller også sier så er det 

positivt å flytte handel med plasskrevende varer ut av byen for å frigjøre areal for mer 

effektiv utnyttelse i sentrumsområder.  

 

Det er svært viktig at definisjonen av plasskrevende varer er tydelig og ikke kan tolkes, for å 

unngå etablering av trafikkgenererende handel i dette området. Derfor brukes definisjonen 

fra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, med unntak av 

innstramming slik at hagesentre ikke tillates.  

 



Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Statens vegvesen(SVV), 23.02.16 

Samordnet areal- og transport:  

SVV påpeker viktigheten av at områder for ny utbygging er vurdert i en større sammenheng 

med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent 

kommune(del)plan. At det skal åpnes for andre typer formål (enn industri og lager), slik som 

handel med plasskrevende varer, gir en indikasjon på at det er ønskelig å regulere for formål 

som ikke er i tråd med gjeldende KP. Alle relevante fagområder for Statens vegvesen 

(arealpolitiske føringer, trafikk, støy og trafikksikkerhet) skal utredes i reguleringsplanen. 

 

Trafikkutredning:  

Planarbeidet åpner for økt utnyttelsesgrad og andre arealformål enn regulert i gjeldende 

plan, noe som vanligvis medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. De 

trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres, herunder hvilke trafikktyper og 

mengder ny reguleringsplan kan tenkes å påføre det øvrige vegnettet. 

 

Kryssene for Follummoeveien x Fv172 og Fv172 x E16 må inngå i analysen. Forholdet til 

kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. 

I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- 

eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet.  

 

Støy:  

Byggegrensen skal vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For 

regulering av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg må støyforholdene være 

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Det må også vurderes om 

trafikkøkning som følge av plantiltaket vil påvirke eksisterende støyømfintlige formål i 

området. SVV minner om at byggegrensen gjelder for alle tiltak, for eksempel veger, 

parkeringsplasser m.m. 

 

Kollektive transportmidler:  

Videre ber SVV om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Samordnet areal- og transport: 

Det vises til tilsvar til FMB angående samordnet areal og transport. For øvrig skal relevante 

fagområder utredes ifm. planarbeidet.   

 

Trafikkutredning:  

Det er utarbeidet en trafikkutredning i tråd med innspill fra bl.a. SVV. I rapporten  



anbefales at det gjennomføres en mer detaljert trafikksikkerhets- vurdering av krysset E16 x 

Fv. 172. Det presiseres at dette bør skje uavhengig av utbyggingen, fordi det med generell 

trafikkvekst vil bli både økt trafikk på hovedveg- og lokalvegnettet, og det allerede er 

utfordringer der i dagens situasjon. Videre konkluderes med at krysset mellom Fv 172 og 

Fullummoveien bør utbedres med trafikkøy i sekundærveg iht. geometriske krav i Statens 

vegvesens håndbok V121. Det understrekes at krysset ventelig ikke vil ha 

avviklingsproblemer i fremtidig situasjon. 

 

Anbefalinger i trafikkutredningen er innarbeidet i rekkefølge- bestemmelsene.  

 

Støy: 

Planområdet grenser ikke til hverken fylkes, riks-, eller Europavei. Det reguleres ikke 

støyømfintlige formål i området. 

 

Det er utført en overordnet støyberegning av boligen i Follummoveien 8 i forbindelse med 

planarbeidet. I denne anbefales det at boligen utredes for lokale støytiltak dersom 

Follummoen området utbygges. 

Utredning og tiltak sikres i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Kollektive transportmidler: 

Viser til tilsvar til FMB.  

 

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen mener ÅDT som var beregna for gjeldende plan fortsatt kan benyttes som 

grunnlag for utbygging som kan tillates før utredning må gjennomføres, men at det må 

gjennomføres sikkerhetsutredninger av krysset fv. 172 X E16 dersom ÅDT for området 

overstiger det som er tillatt i gjeldende plan. For øvrig er innspillet tilstrekkelig kommentert 

av forslagsstiller. 

 

 

Statnett, 29.02.16 

Byggeforbudsbelte:  

Plangrensen er lagt slik at tomtegrensen går inn mellom dagens ledninger. På Ringerike er 

byggeforbudsbeltet øket til totalt 85 meter for begge ledningene. Dette måles 27,5 meter 

horisontalt og vinkelrett ut til siden fra senter ledning. 

 

I byggeforbudsbeltet til eksisterende ledninger er det etter gjeldene skjønnsforutsetninger, 

ikke tillatt å endre terrenget, anlegge veier, etc. uten skriftlig tillatelse fra Statnett. Ved bruk 

av anleggsmaskiner, kraner, sprengstoff etc., nærmere enn 30 meter fra nærmeste faseline, 

skal vår ledningsmester varsles i god tid før anleggsstart. Fjellsprengning i nærhet av linjer 

må utføres av kvalifiserte personer. Det forutsettes at Statnett fortsatt vil ha tilgang til alle 



anlegg i forbindelse med drift og vedlikehold, som kan bety bruk av både kjøretøy og 

helikopter. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Byggeforbudsbelte: 

Et byggeforbudsbelte er lagt inn i reguleringsplanen som faresone – høyspenningsanlegg. 

Denne sonen er videreført fra gjeldende bebyggelsesplan (2005). Bredde på faresonen målt i 

meter horisontalt og vinkelrett ut til siden fra senter ledning, er i overkant av 50 meter.  

 

Det innarbeides en bestemmelse som sikrer at ved tiltak innenfor området skal det innhentes 

uttalelse fra Statnett før tiltaket igangsettes.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

  

 

Buskerud fylkeskommune(BFK), 29.02.16 og 15.03.16 

Automatisk fredete kulturminner:  

I brev av 29.2.16 uttaler BFK at det må gjennomføres arkeologiske registreringer i 

planområdet. Etter påfølgende dialog frafalles kravet om arkeologiske registreringer i epost 

av 15.3.16. Dette etter ny gjennomgang av saken. BFK ber derimot om at det innarbeides en 

reguleringsbestemmelse som opplyser om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. 

ledd, og foreslår følgende formulering: «Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved 

fylkeskommunen varsles jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd». 

 

Nyere tids kulturminner: 

BFK har ingen merknader hva gjelder nyere tids kulturminner. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Automatisk fredete kulturminner: 

Uttalelsen tas til orientering.  

 

I planforslaget innarbeides en reguleringsbestemmelse som sikrer at en ved eventuelle funn 

under anleggsarbeid eller annen virksomhet stanser arbeidet og tar kontakt med 

kulturminne- myndighetene. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Ringerike kommune, utbygging(RKU), 22.02.16 

Kapasitet – vannledninger:  



Området er bygget ut med infrastruktur, blant annet felles/privat vei og vann- og 

spillvannsledninger. Det tas et forbehold vedr. vannledninger: den høyere utnyttelsesgraden 

og eventuelt krav til sprinkling kan medføre at eksisterende vannledninger har for liten 

kapasitet.  Det vil si at området i tillegg til kravet på 50 l/s mot min. 2 bar trykk må ta høyde 

for vann til sprinkling.  

 

RKU vil kreve at det redegjøres for behovet til sprinklingsvann før planen vedtas, og at det 

gjøres en utredning på det eksisterende vannettet på dette næringsområdet. Det tas inn 

rekkefølgebestemmelse om krav til brannvann, og at det ikke gis igangsettingstillatelse for 

nye bygg før brannvannsbehovet er dekket. Viser også til rekkefølgebestemmelser i 

gjeldende plan. RKU ønsker å bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Kapasitet – vannledninger: 

I rapport av Cowi AS datert 03.05.16 om vurdering av brannvann/slukkevann utarbeidet i 

forbindelse med planarbeidet fremkommer det at det eksisterende vann- og avløpsledninger 

ikke dekker behovet til tilstrekkelig brannvannskapasitet for den utbyggingen planforslaget 

legger opp til. Rapporten legger frem alternativer for å løse kapasitetsutfordringen. I 

planforslaget er dette fulgt opp ved at det i planbestemmelsene § 6.1 nr. 4 er angitt at det 

ikke kan gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannforsyningen 

tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 

 

RKU vil bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Ringeriks-kraft AS, 26.02.16 

RIK-Nett har noe nett i og rundt planområdet (bl.a. Høyspent- lufttrase i grensen i sør og 

mot Follummoveien og høyspentkabeltrase i adkomstveien). Jf. forskrift for elektriske 

forsyningsanlegg skal den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til 

nærmeste punkt på bygninger må være større enn 6,0 meter.   

 

Det vises til enhver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg 

og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det 

samme gjelder også eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. RIK ønsker å bli 

informert i den videre planfasen, for å kunne planlegge eventuelle endringer/ flyttinger/ 

ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 

planområdet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 



Tas til følge. Planforslagets byggegrenser og faresone sikrer at den horisontale avstanden fra 

ytterste fase på høyspentlinjene til nærmeste punkt på bygninger er større enn 6,0 meter. 

 

Øvrige merknader tas til orientering.  

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad, blant annet 

gjennom variert tilbud av handel. For å oppnå effektiv arealdisponering skal funksjoner, 

blant annet handel, lokaliseres etter ABC-modellen om rett virksomhet på rett sted. Handel 

med plasskrevende varer faller inn under C-lokaliteter, som ligger lengst fra 

sentrumskjernen.   

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til industri. Planforslaget er 

delvis i strid med overordnete planer, ettersom det åpner for handel med plasskrevende varer 

i tillegg til industri.  

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er i strid med kommuneplanen og 

legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 



Planlagt bebyggelse og funksjoner passer godt inn i et allerede etablert industriområde med 

nær tilknytning til hovedveinettet.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av ovenstående kommentarer.  

 

Infrastruktur 

Infrastruktur i form av vei, vann og avløp er etablert på området. Brannvannskapasitet må 

utredes før det gis igangsettingstillatelse. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Eksisterende stier legges om og grøntdraget som i dag går gjennom området flyttes til 

grøntdraget i øst, noe som gir et bredere belte med grønt, og bedre fleksibilitet i 

byggeområdene.  

 

Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er oppfylt.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Utredningsplikten er oppfylt.  

 

ROS-analysen avdekker ingen forhold med høy risiko, men flere med middels risiko. Disse 

er i stor grad knytta til trafikkforhold, samt blant annet terreng, vann- og kraftforsyning og 

rekreasjonsområde. Avbøtende tiltak for å unngå disse risikoene er innarbeida i 

planforslaget. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen mener det er positivt at det åpnes for handel med plasskrevende varer på 

Follummoen, framfor at det åpnes for nye utbyggingsområder i bynære friluftsområder. På 

denne måten frigjøres også areal i sentrum, som kan nyttes til boliger og mer publikumsretta 

aktivitet.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Buskerud fylkeskommune 

b. Buskerud fylkeskommune 



c. Fylkesmannen i Buskerud 

d. Jernbaneverket 

e. Ringeriks-kraft AS 

f. Utbygging Ringerike kommune 

g. Statnett 

h. Statens vegvesen 

6. Oppstartsvarsel 

7. Gjeldende reguleringsplan 191-2 

a. Plankart 

b. Bestemmelser 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_418 Detaljregulering for  

Follummoen næringsområde 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / COWI 30.5.2016 

 

1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 

2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Formannskapet DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 

planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål (PBL §12-5) 
 

Området som er regulert er innenfor reguleringsgrensen som vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

 

1. Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 nr.1) 

 BKB1-2: Forretning/industri 

 BIL: Industri/lager 
 

 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 

 SKV1-2: Kjøreveg  
 

3. Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3) 

 GF: Friområde 

 

4. Hensynssoner (PBL §12-6) 

 Sikringssone (PBL § 11-8, A1) 

Frisikt (H140_) 

  

 Faresone (PBL § 11-8, A3) 

Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370_) 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 
 

§ 1. Fellesbestemmelser 
 

1. Utomhusplan (PBL § 12-7, nr.11) 

Det skal lages en utomhusplan for hver tomt. Ved oppdeling av delområder i flere tomter, 

skal det utarbeides en disposisjonsplan jf. § 6.1.1.Utforming, bruk og behandling av ubebygd 

areal skal være dokumentert ved utomhusplan som framlegges ved søknad om 

rammetillatelse. Utomhusplanen skal utarbeides i målestokk 1:500 og omfatte kotesatt 

detaljplassering av bebyggelse, parkeringsplasser, uteoppholdsareal, avfallsløsninger, interne 

atkomstveier og vise terrengendringer (gamle og nye koter), universell utforming, løsninger 

for-, og skjerming av, områder for utendørslagring, overvannshåndtering, evt. 

plassering/høyde/utforming på gjerde, samt grøntområder, evt. vegetasjonsbevaring, 

etablering av ny vegetasjon i feltet. 

 

2. Universell utforming:  

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal sikres 

tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot diskriminering på grunn 

av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og 

gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q-29/2010 om universell utforming). Avvik 

må begrunnes i forbindelse med byggesøknad. 

 

3. Støy og annen forurensning: 

Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstille kravene som 

er gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer. 

 

4. Terrengbehandling/utforming/estetikk: 

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Valg av 

utforming/plassering skal kun medføre behov for mindre tilpasninger av terrenget med 

skjæringer, fyllinger, murer etc. Maksimalt avvik fra opprinnelig terreng er +/- 1,5 meter. 

 

5. Kulturminner:  

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

 

6. Parkering  

Parkering regnes ikke med i %-BYA. Parkeringsdekning skal være iht. kommunens gjeldende 

parkeringsbestemmelser. Parkeringsdekning for sykkel skal angis iht formål:  

 Forretning/industri: Minimum 4 plasser/1000 m2. 

 Industri/lager: Minimum 2 plasser /1000 m2. 

 

For begge formål skal behov dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak.   

For store lastevogner og trailere må det anlegges vente- og biloppstillingsplasser. 

 

7. Utendørs lagring:  
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Plass avsatt til eventuell utendørs lagring skal omsøkes ved søknad om tillatelse til tiltak.  

 

8. Lokal overvannshåndtering 

Prinsipper om lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og 

prosjektering av tiltak innenfor planområdet. Ved søknad om tiltak skal det foreligge plan for 

behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann. 
 

9. Eksisterende vegetasjon:  
Eksisterende trær som ikke berøres av tiltak skal i størst mulig grad bevares. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1) 

 

§ 2.1 Forretning/industri (BKB1-2) 

1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Området BKB1-2 kan nyttes til forretning/industri, herunder plasskrevende handel, samt 

produksjonslokaler, lager og logistikkvirksomheter. Med plasskrevende handel menes 

forretninger som forhandler biler og andre motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og 

andre større byggevarer og salg fra planteskoler.  

 

 - Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige 

 tekniske anlegg innenfor byggeformålet BKB1-2.  

 

 - Internveg/kjøreveg inne på området skal ha snøopplag på en side. Det tillates i 

 tillegg snøopplag rundt parkeringsarealene.      
       

2. Bygningstype (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Innenfor området tillates ikke varehandel utover det som er nevnt i §2.1. Ved etablering av 

virksomheter med bransjeglidning eller som er tilnærmet like de som tillates i § 2.1, skal 

lokalene ikke være mindre enn 2000m2.  
 

3. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

- Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 40 %. Parkering på terreng medregnes 

ikke i %-BYA.  

 

4. Byggehøyder (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse kan ha geims-/mønehøyder på inntil 12 m, i forhold til ferdig planert terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 

5. Byggegrense (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet. Det tillates etablering av 

vei, avfallsløsninger, parkering, gjerder andre mindre tiltak ut over byggegrensene.  

 

6 Materialbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse skal ha en utforming tilpasset omkringliggende bebyggelse gjennom form og 

materialbruk. 

 

 

 

7. Grøntområder (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
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Areal mellom veggrunn (både regulert og angitte internveger) og byggegrense, som ikke 

nyttes til parkering/manøvrering/avkjørsler, opparbeides som grøntareal. 
 

 

§ 2.2 Industri/lager (BIL) 

 

1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Området BIL kan nyttes til industri, herunder produksjonslokaler, lager og 

logistikkvirksomheter. 
 

 - Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige 

 tekniske anlegg innenfor byggeformålet. 

 

 - Internveg/kjøreveg inne på området skal ha snøopplag på en side. Det tillates i 

 tillegg snøopplag rundt parkeringsarealene.       

       

2. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

- Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 40 %. Parkering på terreng medregnes 

ikke i %-BYA.  

 

3. Byggehøyder (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse kan ha geims/mønehøyder på inntil 12 m, i forhold til ferdig planert terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 

4. Byggegrense (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  

Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering, gjerder andre mindre tiltak ut over 

byggegrensene.  

 

5. Materialbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Ny bebyggelse skal ha en utforming tilpasset omkringliggende bebyggelse gjennom form og 

materialbruk. 
 

7. Grøntområder (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Areal mellom veggrunn (både regulert og angitte internveger) og byggegrense, som ikke 

nyttes til parkering/manøvrering/avkjørsler, opparbeides som grøntareal. 
 

 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr.2) 
 

§ 3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (SKV1-2)  

SKV1 Skal være felles adkomst for feltene BIL og BKB1-2. SKV2 skal være felles adkomst 

for felt BIL. Mindre justeringer kan gjøres ved søknad om tiltak. 

 

§ 3.2 Vann- og avløpsnett (PBL § 12-7, punkt 1) 

Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig godkjent vann- og avløpsledning. 
 

 

 

§ 4. Grønnstruktur (§12-5 nr. 3) 
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§ 4.1 Grønnstruktur – Friområder (GF) 
1. Formål (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Innenfor området kan det anlegges turstier/skiløyper. 

 

2. Vegetasjon (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, der dette ikke er i konflikt med 

høyspentlinjene.  

 

§ 5. Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 

§ 5.1 Sikringssone - Frisiktsone - H140 

Hensynssone H140_# omfatter frisiktsone ved veg. I frisiktsoner skal det være frisikt 0,5 m 

over tilstøtende vegbane. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 

 

§ 5.2 Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) – H370  

Innenfor sikringssone H370_ tillates det ikke etablert bygg. Det kan opparbeides 

parkeringsplasser. Ved tiltak innenfor området skal det innhentes uttalelse fra Statnett før 

tiltaket igangsettes.   

 

 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

 

§ 6. Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 6. 1 Før igangsettingstillatelse:  

1. Disposisjonsplan  

For områdene BIL og BKB1-2, skal det utarbeides en overordnet disposisjonsplan som viser 

en helhetlig organisering av delområdet, med tomtegrenser, internt vegnett med byggegrenser 

som viser atkomst til resten av områdene osv. Disposisjonsplanen skal være utgangspunktet 

for en mer detaljert utomhusplan, jf. § 1.0, pkt. 1. Disposisjonsplanen skal leveres i 

forbindelse med byggesøknad eller tomtedelingssøknad. 
 

2. Grunnundersøkelser 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for tiltak i områdene BIL og BKB1-2 før det er 

gjennomført tilstrekkelige geotekniske undersøkelser. Geotekniske undersøkelser skal også 

omfatte forholdet til jernbanen. Geotekniske anbefalinger skal legges til grunn for behandling 

av søknad om og utføring av bygge- og anleggstiltak. 

 

3. Overflatevann:  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for tiltak i områdene BIL og BKB1-2 før det er sikret 

at overflatevann behandles slik at det ikke er fare for at utvasking og/eller andre endringer som 

kan påvirke jernbanen. Videre skal det sikres at eventuelle endringer i grunnvannet ikke medfører 

negative virkninger for jernbanen.  

 

4. Krav til veger, vann- og avløpsledninger 

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 
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planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 

trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes. 

 

5. Brannvern  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 
  

6. Forurensing 

Før det gis igangsettingstillatelse for bygning, skal det dokumenteres at virksomheten ikke 

forurenser grunnvann. 

 

7. Fellesanlegg  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før følgende anlegg er i samsvar med 

det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen: vei, 

hovedvannledning for vann og avløp. Fellesanlegg kan bygges etappevis. 
 

8. Stinett 

Før oppføring av gjerder som stenger allmenn ferdsel gjennom et område, og før det gis 

igangsettingstillatelse til tiltak som kommer i konflikt med eksisterende gjennomfartsløype 

gjennom området, skal alternativ trasè som kobler eksisterende stinett sør og nord for 

planområdet etableres.  

 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i planområdet før det er etablert 

sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8 m høyde mot jernbanen.  

 

9. Trafikksikkerhetsvurdering:  

Før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak som medfører overskridelse av BRA 4000 m² 

totalt for planområdet, skal det foreligge en trafikksikkerhetsvurdering av krysset E16 x fv. 

172 er utført, og avklaring av ev. tiltak.  

 

10. Krav om utbyggingsavtale 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbyggere og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse 

til 

disse planene. 

 

11: Støy 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger innen felt BKB2, før støybelastningen 

for eksisterende bebyggelse i Follummoveien 8 er beregnet ut fra full utbygging av tiltaket.  

 

 

§ 6.2 Før brukstillatelse: 

1. Utearealer 

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger i planområdet før utearealer er opparbeidet slik 

de er beskrevet i utomhusplanen. 

 

2. Kryssutforming:  
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Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger i planområdet før atkomstkrysset mellom fv. 

172 og Follummoveien er utbedret med trafikkøy i sekundærveg iht. geometriske krav i 

Statens vegvesens håndbok V121. 
 

 

 

3. Støy:   

Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innen felt BKB2 før støytiltak for eksisterende 

bebyggelse i Follummoveien 8 er utført.  

 

 

§ 7. Dokumentasjonskrav 

 
1. Etablering av forretningsarealer  

Ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, må det dokumenteres at plasskrevende 

handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen. 

 



   

 1

 
 

 

 

 
RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

PLANBESKRIVELSE 
0605_418  

Detaljregulering for  
Follummoen næringsområde 

 
Utarbeidet av COWI AS, 30.5.2016 
  

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 



   

 2

 

 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Sammendrag       3 

2 Bakgrunn       3 

3 Planprosessen      4 

4 Planstatus og rammebetingelser    4 

5 Beskrivelse av planområdet    9 

6 Beskrivelse av planforslaget    19 

7 Konsekvensutredning     31  

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget  32 

9 Innkomne innspill      44 

10 Avsluttende kommentar     44 

11 Vedlegg       45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 3

1. Sammendrag 

 Planforslaget legger til rette for videreføring av eksisterende hovedformål 
industri/lager, nord i planområdet. Sør i planområdet tilrettelegges det for kombinert 
formål forretning/industri, der forretning – handel med plasskrevende varer er et nytt 
formål. Plasskrevende varer er begrenset til forretninger som forhandler biler og 
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 
planteskoler, i tråd med definisjonen i fylkesdelplan for handel, service og 
senterstruktur.  

 
 Det legges også til rette for økt utnyttelsesgrad i byggeområdene, fra dagens %- BYA 

25% til %-BYA 40%. Dette er samme utnyttelse som er vedtatt i tilliggende 
reguleringsplan for næringseiendommen Kilemoen 3.  

 
 Friområdene flyttes for å sikre større og mer hensiktsmessige byggeområder og 

friområder. Dette medfører at friområdet ned mot jernbanen/Begnaelva får økt areal og 
bredde. Turvei som i dag krysser næringsområdet, legges til friområdet. 

 

2. Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

 Hensikten med planarbeidet er å sikre et oppdatert plangrunnlag for området, samt å 
sikre nye og byggeklare forretnings- og industritomter i regionen. Tilrettelegging for 
næringsutvikling bidrar til økt økonomisk bærekraft og økt sysselsetting, lokalt og 
regionalt, og er i tråd med kommunale og regionale mål og føringer. 

 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagstiller for planforslaget er SAT-gruppen AS, som også er eier av hoveddelen av 
arealet.   

 Tabell: Oversikt over grunneiere 

Gnr/bnr - eiendomsnavn Eier 

50/294 – Hoveddel av planområdet SAT-gruppen AS 

50/340 – Del av planområdet VN bygg AS 

50/327 – Del av planområdet BMH Eiendom AS 

50/335 – Del av planområdet Runar Granstad 

50/1 – Follum – Naboeiendommer i nord 

og sør 

Anne Bang Lyngdal 

4000/6 – Randsfjordbanen  Jernbaneverket 
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2.3 Tidligere vedtak i saken 

 Ikke gjort tidligere vedtak i saken.  

2.4 Utbyggingsavtaler 

Planarbeidet kan utløse behov for utbyggingsavtale mellom utbygger/andre 
næringsaktører på Kilemoen og Ringerike kommune vedrørende utbedring av 
atkomstkrysset mellom fv. 172 og Follummoveien, samt utarbeidelse av en 
trafikksikkerhetsvurdering av krysset E16 x fv. 172, i tråd med konklusjon i 
trafikkrapport.    

2.5 Krav om konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens § 4-2”Planbeskrivelse og 
konsekvensutredninger”, med tilhørende forskrift. Ansvarlig myndighet, Ringerike 
kommune, har fastsatt at tiltaket ikke er i konflikt med § 4 og derfor ikke skal 
konsekvensutredes (se vurdering kap. 7).  
 

3. Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram 

Planarbeidet er varslet til naboer, offentlig og private berørte parter i brev av 29.1.16, 
og annonse i Ringerikes blad 6.2.16, samt på kommunens hjemmesider. Ved frist for 
innspill 29.2.16 var det innkommet 7 merknader.  
 

4. Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer 

Fylkeskommunale planer 
Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016, vedtatt 06.12.12. Visjonen i strategien 
er "Et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer næringsutvikling og bolyst". I 
planstrategien foreslås det blant annet en regional plan for næringsutvikling og 
verdiskaping.  
 
Fylkesdelplan for handel-, service- og senterstruktur: Senterstrukturen defineres i fire 
nivå: fylkessenter/regionsenter, distriktssenter, lokalsenter og nærsenter. Planen 
begrenser mulighet for etablering av ordinær publikumsrettet handelsvirksomhet 
utenfor handelssentrum og den legger føringer i forhold til hvordan man tenker 
senterstruktur og etablering av handelsarealer. Handel med plasskrevende varer 
defineres som: forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruks- 
maskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler/hagesentre. I planen 
understrekes at plasskrevende handel bør lokaliseres til arealer utenfor sentrums- 
områdene i byer og tettsteder, fortrinnsvis til sentrumsområdenes randsone eller til 
egne områder som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen.  
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Kommunale planer: 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.4.15. Visjoner for næring omtales under 
kap. 4.2: "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." Planforslaget 
sikrer vekst av arbeidsplasser, og økt verdiskapning i nærområdet. Videre sikrer en 
utvikling av området målet om et robust næringsliv med god bredde. Planforslaget er i 
tråd med kap. 5 a), d) og e) – Effektiv arealdisponering. Her heter det at: "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. d) Å se 
arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. e) Lokalisering 
av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC modellen – "rett 
virksomhet på rett sted".  
 
Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.8.2007: Planområdet er avsatt til 
industri, nåværende. Arealdelen har fellesbestemmelser, jf. § 1.0, bl.a. knyttet til 
plankrav. Det er også gitt bestemmelser til utbyggingsrekkefølge for konkrete områder 
jf. § 1.0.2, men planområdet er ikke oppført blant disse. Det er også felles- 
bestemmelser knyttet til radon, støy, krav om konsekvensutredninger, fareområder for 
kvikkleire og flom, som må vurderes ved planarbeid.  
 

 
Utsnitt av kommuneplanen arealdel med planområdet avmerket (Ringerike kommune). 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
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Reguleringsplan for Nedre Kilemoen 2, vedtatt 15.3.88, dekker planområdet, og et 
større område nord og sør for planområdet. I arealene utenfor planområdet gjelder 
denne reguleringsplanen fortsatt, og disse arealene er i hovedsak regulert til industri. 
Denne planen regulerer også adkomstvegen opp til Kilemoen. 
  

 
Tv. Utsnitt av reguleringsplan for Nedre Kilemoen 2, th. tilgrensende arealplaner 
(planområdet markert med rød stiplet strek).  
 
Bebyggelsesplan for Nedre Kilemoen 2, vedtatt 21.11.05, er en mer detaljert plan 
innen planavgrensningen for ovennevnte reguleringsplan. I bebyggelsesplanen er 
planområdet regulert til industri/lager, friluftsområde og felles avkjørsel. 
Bebyggelsesplanens bestemmelser legger til rette for utnyttelse på BYA=25%, maks 2 
etasjer, og maksimal mønehøyde 12 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Det er 
angitt tomter med tomtenr. i plankartet.  
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Bebyggelsesplan for Nedre Kilemoen 2 fra 2005 (Ringerike kommune).  

4.3 Tilgrensende planer 

Reguleringsplan for Nedre Kilemoen, vedtatt 29.11.84, dekker et større areal vest for 
planområdet. Dette arealet er regulert til industri, adkomstveg m.m.  
 
Reguleringsplan for Nedre kilemoen 3, vedtatt 29.08.02 ligger vest for planområdet.  
Dette området er regulert til industri/lager og felles avkjørsel.  

 

4.5 Temaplaner 

Energi og klimaplan – Ringerike, vedtatt 02.12.10 er en temautredning som integreres 
i kommuneplanen. Planens hovedformål er å: stimulere til økt bruk av alternative 
energikilder, utfasing av oljefyring, redusere klimautslipp til transport, gjennom 
satsning på kollektivtrafikk, sykling, og fokus på utslipp fra kjøretøyer. Videre er det 
satt mål om Ringerike kommunes egen energibruk.  
 
Folkehelsemeldingen 2012-2030, vedtatt 21.02.2013. Gir føringer for økonomiske 
prioriteringer og gjenspeiles i handlingsplanene i kommunens alle 
virksomhetsområder. Man skal se samlet på alle planer som vil ha konsekvenser for 
verdien som friluftsområde (Hovsmarka, Eggemoen, Hverven moen og Kilemoen). 
Prioritere gode nære uteområder med trygge omgivelser og nærhet til aktiviteter, der 
befolkningen bor. Trygge og gode møteplasser der folk ferdes. Gode sykkel- og 
gangstier der folk ferdes.   
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) har som formål å ta 
vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser.   
 
- Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å 
redusere forurensning.  
 
- Lov om kulturminner («kulturminneloven») verner om kulturminner og kulturmiljøer, 
det vil si objekter og områder som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. 
Lovbestemmelsene omfatter faste kulturminner som byggverk og anlegg, eventuelt 
med et område rundt kulturminnet, løse kulturminner, båter, skipsfunn og 
kulturmiljøer. Loven beskriver hva som er automatisk fredet og hva som kan fredes 
ved enkeltvedtak.  
 
- RPR for samordnet areal og transportplanlegging skal sikre at arealbruk og 
transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.  
 
- Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 skal forebygge 
støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom 
følgende: Anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt 
eksisterende støykilder synliggjøres i anbefalinger om hvor bebyggelse med 
støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og hvor etablering bare kan skje med 
særlige avbøtende tiltak. 
 
- Den europeiske landskapskonvensjonen har som mål å fremme vern, forvaltning og 
planlegging av landskap, samt å organisere europeisk samarbeid på disse områdene.  
 
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 
resolusjon 24.juni 2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en 
rekke viktige tema i planlegging. Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, 
samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur, kulturmiljø og 
landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. 
 
 

5. Beskrivelse av planområdet  

 5.1 Beliggenhet 
Beliggenhet: 
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 Planområdet består av gnr/bnr. 50/294, samt tre mindre fradelte parseller (gnr./bnr. 
50/327, 50/335 og 50/340). Planområdet består ellers av et delvis utbygget 
industriområde. Området ligger ca. 6 km nordvest for Hønefoss sentrum.  

 

  
 Skisse av planområdets beliggenhet, utenfor Hønefoss. (Ringerike kommune) 

 Kilemoen ligger i et område med flere andre større nærings- og industriområder, 
deriblant Follum/Treklyngen og Hensmoen. Nordvest for planområdet ligger Kilemoen 
massetak. Atkomst til planområdet er via fv. 172 og Follummoveien. Sistnevnte knytter 
Kilemoen til Fylkesveien. Planområdet ligger i hovedsak på en flat furumo, mens den 
sørøstre delen av planområdet, mot randsfjordbanen og Begna domineres landskapet av 
en lang skråningsformasjon som følger elvedraget i retning nord/sør.  

  
 Avgrensning og størrelse på planområdet 
 Planområdet utgjør totalt 194 daa, og er gitt den samme avgrensingen som gjeldende 

bebyggelsesplan. Området grenser til offentlig kjøreveg i vest, høyspentlinje mot sør 
(Holsledningen), jernbane mot øst og industriområde mot nord Gnr/Bnr 50/1).  
 

 
 
 5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 Dagens arealbruk: 
 Planområdet består av et regulert industri/lager område, som delvis et bygget ut. Det er 

etablert en adkomstvei i planområdet – Kilemokroken, som er lagt som en sløyfe inn på 
området og som møter Follummoveien i to kryss. Resten av planområdet består av 
ungskog /furuskog som krysses av to turveger.  
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 Tilstøtende arealbruk:  
 Mot nordvest, på vestsiden av Follummoveien, ligger et industri/næringsområde, som 

sammen med planområdet utgjør hoveddelen av Nedre Kilemoen. Sør for planområdet 
ligger furuskog og noe dyrket mark. Arealene er regulert til industri (1988), men ikke 
bebygget. I grensen mot syd krysser også kraftlinjen Holsledningen (Hol-Oslo). Her 
hugges en vel 80 m korridor langs linja. Mot sørøst ligger Randsfjordbanen, og 50-100 
meter lenger øst ligger elva Begna. E16 krysser elva rett sør for dette. Mot nord ligger 
ungskog/furuskog og turområder, som også er regulert til industri (1988).   

 

 
Dagens arealbruk i området, (COWI AS).  
 

 
 
 5.3 Stedets karakter 

Struktur og estetikk 
 Planområdet er preget av å være et eksisterende industriområde. Det er etablert en 

adkomstvei, og langs ligger eksisterende næringsbygg. Resten av arealet er foreløpig 
preget av furuskog/ungskog.  

  

 Eksisterende bebyggelse 
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 Eksisterende bebyggelse består av nyere næringsbebyggelse på de tre utparsellerte 
tomtene. De seks byggene varierer i størrelse og utforming, med grunnareal på 150 m² 
og opp til 1300 m². Byggene rommer verkstedbygg, lager, kontor og garasjer.  

 

  

 Eksisterende bebyggelse på de utparsellerte tomtene, sett i retning nord. (COWI AS) 

 

 5.4 Landskap  
Topografi og landskap 

 Store deler av arealet innen planområdet består av en lett skrånet furumo, retning øst-
vest. Langs den sørøstlige plangrensen mot Begna/Randsfjordbanen, preges landskapet 
av en åsrygg der landskapet faller ned mot elva. Laveste punkt i planområdet, ned mot 
Randsfjordbanen ligger på kote 130. Elva ligger på ca. kote 114. Denne åsryggen følger 
elvedalen i retning nord/sør og utgjør et godt synlig landskapstrekk. Den flate furumoen 
fortsetter i retning vest, før landskapet stiger relativt bratt opp til kote 195, og utgjør en 
tydelig åsrygg. Virksomhet til Kilemoen Masseuttak utgjør et markant brudd i denne 
åsryggen.  
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 Fugleperspektiv som viser Kilemoen og Follummoen i retning nord. Planområdet er markert 

med rødt, åsryggene som gult og furumoen er markert som grønn. (Google/COWI AS) 
  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 Området ble registrert i 1995. Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner eller 
nyere tids kulturminner. Det er ikke registrert funn av kulturminner i umiddelbar nærhet 
til planområdet, iflg. miljødirektoratets - naturbase.no. Nærmeste funn er ved E16 
Årbogen, der det er gjort funn av en kullgrop.   

 
5.6 Naturverdier 

 Området preges av ungskog av furu med innslag av gran og bjørk. Det er ikke registrert 
arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper, verneområder, helhetlige 
kulturlandskap i eller i nærheten av planområdet, iflg. naturbase.no. Området ligger 
innenfor område avmerket meget viktig sand/grusressurs, jf. Ringerike kommunes 
kartdatabase.  

   
5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk 

 Området utgjør utkanten av et større friluftsområde på Kilemoen/Hensmoen. Over 
planområdet går to traktorveger/turstier i retning nord/sør. Stien som ligger lengst øst 
mot Begna er knyttet sammen med stier videre nordover langs elva. Det er ikke 
avmerket merkede fotruter, skiltede sykkelruter, eller kartlagte friluftsområder i 
naturbase.no.  

 
5.8 Landbruk 
Det finnes ikke dyrket mark innen planområdet.  

 



   

 13

 5.9 Trafikkforhold 
Adkomst: 

 Planområdet er tilknyttet E 16, via Follummoveien og FV 172 Vestre Ådalsvei. 
Follummoveien er tilknyttet Fv. 172 med et vikepliktskryss, og krysset mellom Fv. 172 
og E16 er også et vikepliktskryss, hvor E 16 naturlig nok har forkjørsrett. 

 Fartsgrensen på Fv. 172 er i likhet med E16 80 km/t. Fartsgrensen på Follummoveien er 
i henhold til NVDB 50 km/t. 
 

 Tidligere analyse:  
 I forbindelse med reguleringsplan for Kilemoen massetak ble det utarbeidet en 

trafikkanalyse av Asplan Viak i 2014. I følge denne analysen har Kilemoen sanduttak 
en biltrafikk på ca. 90 ÅDT, herunder 30 personbiler og 60 lastebiler. Det ble 
gjennomført kapasitetsanalyser av atkomstkryss og E16 x Fv. 172. Trafikkmengdene 
her ble estimert med bakgrunn i ÅDT-tall. Denne analysen peker på god avvikling og 
restkapasitet i krysset. 

  

 Trafikkmengde: 
 I forbindelse med planarbeidet har COWI gjennomført trafikktellinger i atkomstkrysset 

for å dokumentere den faktiske trafikkmengden. Resultatet av trafikktellingene viste 
god avvikling og restkapasitet i krysset, både for morgentrafikk (200 kjt/t) og 
ettermiddagstrafikken (250-300 kjt/t). Det vises til vedlegg 3 for mer detaljert 
beskrivelse av trafikktellingene.  

 
 Trafikkmengder på overordnet nett:  
 Trafikkmengdene er i all hovedsak hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Basert på 

trafikktellingene gjennomført av COWI i april 2016 er ÅDT for Follummoveien anslått 
og Fv. 172 justert opp noe.1 

 

                                                           
1 Basert på gjennomsnitt av morgen- og ettermiddag, samt antagelse om 12 % makstimetrafikk i hver 
rushperiode (totalt 24 % av ÅDT) 
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 Trafikkmengder ÅDT på omkringliggende vegnett (hentet fra Nasjonal Vegdatabank  
 NVDB, samt estimert med bakgrunn i telling) (COWI AS). 

 
 Trafikksikkerhet:  
 På fv. 172 i nærheten av krysset ved Follummoveien er det registrert i alt fire ulykker 

med lettere personskade, men etter 2005. I krysset fv. 172 x E16 er følgende ulykker 
registrert de siste 10 årene: 

  
 Tabell: Trafikkulykker registrert i NVDB fra 2006-2016 

Nr. Årstall Utfall Uhellskode 

1 2013 Drept Kryssende kjøreretninger  

2 2009 Drept Venstresving foran kjørende i motsatt retning 

3 2011 Lettere skadd Venstresving foran kjørende i motsatt retning  

 
 Krysset fv. 172 x E16 er ikke definert som et ulykkespunkt ihht. til Statens vegvesens 

definisjon, men det er verdt å merke seg at av tre ulykker så har to av disse vært 
dødsulykker. Dødsulykkene skyldes at utkjørende trafikk fra Fv. 172 har kollidert med 
langsgående trafikk på E16. Ulykken med lettere skade skjedde i forbindelse med 
venstresving inn mot Fv. 172. Bildene under viser utformingen av krysset E16 x Fv. 
172. Krysset er fullkanalisert med både trafikkøy i sekundærveg, høyresvingefelt med 
trekantøy, samt eget venstresvingefelt. 
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 Bildet viser krysset sett fra høyresvingefeltet nordfra. (Google) 

 
 Kollektivtrafikk og gang/sykkel: 
 Nærmeste busstopp til planområdet er i krysset hvor Follummoveien møter Fv. 172, 

hvor bussrute 233 Hønefoss-Vestre Ådal-Elsrud stopper. Det er ikke et avmerket eller 
anlagt busstopp her. Bussruten har begrenset frekvens og avganger. Fra planområdet er 
det drøyt 700 meter gangavstand til denne holdeplassen. 

  
 Det er ikke anlagt G/S-veg eller fortau langs dagens adkomstveg Follummoveien. 
 Området ligger i relativt lang avstand fra boligområder/bysentrum, og transporten til 

Kilemoen foregår i hovedsak med bil. 
 
 5.10 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 
Vann-/avløpsanlegg ble prosjektert til bebyggelsesplan (2005), og senere bygget etter 
kommunalteknisk standard. Når det gjelder vannforsyning er området tilknyttet 
eksisterende offentlig vannledning som ligger i offentlig veg. I 2005 ble det utredet at 
området vil kunne forsynes med brannvann. til svarende 50 l/s.  

 
Når det gjelder spillvann er området tilknyttet eksisterende offentlig spillvannsledning  
som ligger i offentlig veg. Når det gjelder overvann på de allerede utbygde tomtene,  
håndteres dette inne på tomtene ved følgende løsninger: 

 Infiltrasjon i grunnen 
 Føre overvannet til tilliggende bekk eller annet drensystem.  

 



   

 16

  

 Kart over vann- og avløpsløsninger på Kilemoen (Ringerike kommune).  

 

 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
Området er ikke dekket av fjernvarmenettet.  

 

5.11 Grunnforhold 

 Kommunens løsmassekart viser elve- og bekkeavsetning i planområdet, og 
berggrunnskartet viser gabbro amfibolitt i berggrunnen.  
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 Kart over løsmasser – kommunens kardatabase. I planormådet er elve- og  
 bekkeavsetning – fluvial avsetning. (ngu.no) 

 
Ledninger 
Høyspentledningen Holsledningen krysser over den sydlige grensen av planområdet.    

 Spenningen i ledningen er iflg NVE 300 kV forbi planområdet. Det ligger en lokal 
kraftlinje langs Follummoveien i vestre grense av planområdet, og en linje som krysser 
planområdet rett nord for Holsledningen.  

 
 Kartskissen viser Ringerikskrafts nett i området. Rød stiplet strek –  
 Høyspentkabeltrase, rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase.  
 Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast.  
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 Evt. rasfare 
 Ifølge NVEs kartportal skrednett.no finnes det ingen rasutsatte områder innen 

planområdet, eller umiddelbar nærhet til området.     
 

5.12 Støyforhold 
 Det er ikke oppført eller planlagt støyfølsom bebyggelse innen planområdet. I følge 

Ringerike kommunes kartportal ligger ikke planområdet innenfor gul eller rød sone for 
veitrafikk, med unntak av et svært begrenset areal helt syd i planområdet.  

  

  
 Støysonekart veitrafikk, (Ringerike kommune).   
  

 5.13 Næring 

 Kilemoen er et av flere nærings- og industriområder i området. I nord ligger Hensmoen, 
og i øst ligger Treklyngen på Follum, som er under utvikling. Innen planområdet er det 
etablert fire bedrifter; VN Maskin AS - mekanisk produksjon, 

  Stefans Mekaniske - mekanisk produksjon, Byggmesteren Hønefoss AS  - 
entreprenør/byggmester, Kravo Bil og Eiendom AS – verksted biler. På Kilemoen 
finnes i tillegg flere større aktører, herunder Nettbuss, Ringeriksgass, Svelviksand, 
Haiex plastrør, Ringerike Liftutleie, Bilskadesenteret Ringerike med flere. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

 6.1 Planlagt arealbruk 

 Planforslaget legger til rette for videreføring av eksisterende hovedformål industri/lager 
(BIL) nord i planområdet. Sør i planområdet tilrettelegges det for kombinert formål 
forretning/industri (BKB1-2), der forretning – (handel med plasskrevende varer) er et 
nytt formål. Plasskrevende varer er begrenset til forretninger som forhandler biler og 
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 
planteskoler, i tråd med definisjonen i fylkesdelplan for handel, service og 
senterstruktur.  

 
 Det legges også til rette for å økt utnyttelsesgrad i byggeområdene, fra dagens %BYA 

25% til %BYA 40%. Dette er samme utnyttelse som er vedtatt i tilliggende 
reguleringsplan for næringseiendommen Kilemoen 3.  

 
 Friområdene sikres arealmessig som i gjeldende bebyggelsesplan, men flyttes for å 

sikre større og mer hensiktsmessige byggeområder og friområder. Dette medfører at 
friområdet ned mot jernbanen/Begnaelva får økt areal og bredde. Turvei som i dag 
krysser næringsområdet, legges til friområdet.   

 
  Fig. Arealtabell 

Formål Areal i daa 

Industri/lager (BIL) 59,9 

Forretning/industri (BKB1-2) 92,4 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – 

kjøreveg (f_SKV1-2) 
8,5 

Grønnstruktur – friområde (GF) 33,1 

Totalt 194  
  
 

6.2 Reguleringsformål 
   1.  Bebyggelse og anlegg 

 Industri/lager – BIL 

 Forretning/Industri – BKB1-2 

   2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg – SKV1-2 

3.  Grønnstruktur 

 Friområde – GF 
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 Utsnitt av plankart. Kartet er ikke i målestokk.  
 

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 Bebyggelse og anlegg –Industri/lager (BIL) utgjør nordøstre byggefelt. Innenfor feltene 
tillates etablert industri og lagervirksomhet. De utparsellerte tomtene er medtatt i feltet.  

  
 Bebyggelse og anlegg – Forretning/Industri –(BKB1-2). Innenfor feltene tillates 

etablert industrivirksomhet, som også inkluderer lager, og forretningsvirksomhet 
(plasskrevende varer).  Plasskrevende varer er begrenset til forretninger som forhandler 
biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg 
fra planteskoler.  

 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveg, omfatter adkomstveien til 

byggefeltene som legges i hesteskoform, med utgangspunkt i Follummoveien. Vegens 
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linjeføring og bredder videreføres fra bebyggelsesplan (2005), og inkluderer annen 
veggrunn og teknisk infrastruktur. Tiltakene er etablert. 

 
 Grønnstruktur – friområder, omfatter friområdet på den sørøstlige delen av 

planområdet. Dette sikrer at tidligere regulert grønnstruktur sikres arealmessig.  
 

 
 Tv. Turdraget i bebyggelsesplanen (2005), flyttes i retning øst, og tas inn i friområdet. Th. 

eksisterende stier som beholdes (grønn), stier som utgår (brun), og mulige nye stitraséer (blå). 

  
 Den tidligere grønnkorridoren FO03, er re-lokalisert til friområdet ned mot jernbanen 

og elva, slik at friområdet her har blitt utvidet i retning vest (se skisse over). Plangrepet 
sikrer helhetlige og fleksible byggeområder, samtidig som man flytter en grønnkorridor 
som ikke er etablert, til et areal som er i bruk. Dette vil gi et større friområdet hvor det 
er rikelig med plass til å sikre lokale turstier og evt. andre aktiviteter.  Tidligere 
regulerte turveger flyttes i retning sørøst, og lagt via friområdet. Traséene vil bli 
opparbeidet med samme standard som eksisterende stinett, med fokus på ivaretakelse 
av lokal natur.   
 

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming 

 Felt BKB1, BKB2 og BIL: Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. 
Byggegrenser er vist på plankartet.  

 
 Innen faresone – Høyspenningsanlegg – H370 sørvest i planområdet tillates det ikke 

etablert bygg. Det kan opparbeides parkeringsplasser.  
  
 Det skal lages en utomhusplan for hver tomt. Ved oppdeling av delområder i flere 

tomter, skal det utarbeides en disposisjonsplan jf. § 5.1.1. Utforming, bruk og 
behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan som framlegges 
ved søknad om rammetillatelse. Utomhusplanen skal utarbeides i målestokk 1:500 og 
omfatte kotesatt detaljplassering av bebyggelse, parkeringsplasser, uteoppholdsareal, 
avfallsløsninger, interne atkomstveier og vise terrengendringer (gamle og nye koter),  
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 universell utforming, overvannshåndtering, evt. plassering/høyde/utforming på gjerde, 
samt grøntområder, evt. vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon i feltet. 
 

 6.5 Bebyggelsens høyde 

 Felt BKB1, BKB2 og BIL: Tillatt gesimshøyde er maksimum 12 m over gjennomsnittlig 
planert terreng. 

  

6.6 Grad av utnytting  

 Felt BKB1, BKB2 og BIL: Utnyttingsgraden beregnes i prosent bebygd areal og skal 
være maksimalt % BYA = 40%. Dette er en økning fra gjeldende bebyggelsesplan 
(2005), som angir % BYA = 25 %. 

 

 
 Illustrasjonsplan for området som viser utbygging med tilnærmet maksimal utnyttelse, 
 inkludert arealer til parkering, varelevering og grønnstruktur.  
   

 Det er utarbeidet en illustrasjonsplan på basis av planforslaget som viser en utnyttelse 
på ca. %-BYA =34%, tilnærmet full utnyttelse (ekskl. allerede bebygde tomter).  Denne 
illustrasjonen antyder en utbygging som lar seg gjennomføre, basert på de 
forutsetninger som gis ifht. utnyttelse, parkeringsnorm og krav til grønnstruktur på 
tomtene. I denne er det er estimert at ca. 40 % av totalarealet avsettes til forretning - 
handel med plasskrevende varer og 60 % til industri/lager.  
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 Formål industri/lager er vist i felt BIL og del av BKB2 i reguleringsplanen. Arealet 
(eksl eks. bebyggelse), utgjør ca. 27 500 m². Formål forretning (plasskrevende varer) er 
lagt i felt BKB1 og del av felt BKB2. Utbyggingsareal innenfor byggefeltene slik 
illustrasjonsplanen viser det, med tilnærmet full utnyttelse er estimert til 46 900m².  

 
 6.7 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

 Hvilke bedrifter som skal etablere seg er pr.d.d. ikke avklart. På felt BIL tillates kun 
etablert industri/lager. I felt BKB1-2 tillates kombinerte formål forretning/industri, noe 
som bidrar til fleksibilitet, og her vil fordelingen avhenge av marked og etterspørsel, 
samt tekniske og arealmessige rammer. 

  
 Konkret hvor mange arbeidsplasser som vil kunne skapes på Follummoen er ikke klart. 

Dagens industri/lagerbedrifter har omlag 15 ansatte på ca. 12 daa. Det arbeides med 
planer for å etablere Byggmakker på Follummoen (ikke avklart). I deres planer for 
nyetablering, bergenes det ca. 30 ansatte på ca. 4000 m².  Hvis dette antall ansatte pr 
m2 videreføres for hele området kan det ved full utbygging bli ca. 40-70 arbeidsplasser 
knyttet til formål industri/lager-bedrifter og mellom 150 – 200 arbeidsplasser knyttet til 
formål forretning (handel med plasskrevende varer). Det presiseres at dette er et anslag, 
og at det er avhengig av hvilke type bedrifter som etablerer seg, og hvor mange ansatte 
disse har.  

 

 
 Illustrasjon som viser området sett i retning sør, utbygget med tilnærmet maks utnyttelse, 

inkludert arealer til parkering, samt varelevering. Industri/lager er vist med oransje, 
forretning/plasskrevende varer er vist med blått.  

 
 Arealet innenfor industriområdet kan oppdeles etter virksomhetenes behov. Før det gis 

tillatelse til fradeling av tomter skal det foreligge en disposisjonsplan som viser den 
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aktuelle tomta sett i forhold til omkringliggende tomter, interne veger og øvrige 
tekniske anlegg. 

 
 Planforslaget med de ovennevnte endringer, åpner for bygg med større grunnflate, og 

dermed større virksomheter enn det som i dag kan etableres.   
 

 
 Illustrasjon som viser området sett i retning nord, utbygget med tilnærmet maks utnyttelse, 

inkludert arealer til parkering, samt varelevering. Industri/lager er vist med oransje, 

forretning/plasskrevende varer er vist med blått.  
  
 Aktuelle aktører:  
 Byggmakker har planer om å etablere seg i felt BKB1 (se skissen over). En evt. 

etablering av Byggmakker vil medføre etablering av omlag 4000 m² næringsarealer. 
Arealene i utbyggingsplanene er medtatt illustrasjonsplanen.   

 
 6.8 Parkering 

Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 
Parkering regnes ikke med i %-BYA. Parkeringsdekning skal være iht. kommunens 
gjeldende parkeringsbestemmelser. Parkering skal medregnes i % BYA med 18 kvm pr 
plass. Parkeringsdekning for sykkel skal angis iht formål:  

 Forretning/industri: Minimum 4 plasser/1000 m2. 

 Industri/lager: Minimum 2 plasser /1000 m2. 
 For begge formål skal behov dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak.  For store 

lastevogner og trailere må det anlegges vente- og biloppstillingsplasser. 

BM 
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Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg løses i utomhusplan.   
 
6.9 Trafikkløsning 
Planforslaget viderefører hovedløsningen i gjeldende bebyggelsesplan.  
 

6.10 Kjøreatkomst 

Tilknytning til overordnet vegnett er lagt via Follummoveien og fv. 172 til E16.  
Planforslaget vil føre til økt trafikk på lokalveger og øvrige veger, herunder E16. Det er 
estimert at full utbygging vil genere ÅDT på rundt 2600, med ca. 340 kjt./makstimen 
ettermiddag. Den største prosentvise økningen skjer på Follummoveien og fv. 172 med 
vekst på 50-60 % som følge av utbyggingen. Trafikkøkningen fra utbyggingen kommer 
i tillegg til generell trafikkvekst, og vil med gjeldende forutsetninger i perioder gi 
avviklingsproblemer i krysset E16 x fv. 172. 
 
Det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser som sikrer tiltak på tilliggende vegnett iht. 
konklusjoner i trafikkrapporten:  
 
§ 6.1. pkt. 9. Trafikksikkerhetsvurdering: Før det kan gis igangsettingstillatelse for 
tiltak som medfører overskridelse av BRA 4000 m² totalt for planområdet, skal det 
foreligge en trafikksikkerhetsvurdering av krysset E16 x fv. 172 er utført, og avklaring 
av ev. tiltak. 
 
Bakgrunnen for at bestemmelsen er knyttet til BRA 4000 m² totalt for planområdet, er 
en utregningsmetode der man ser på trafikk generert av gjeldende plan, mot trafikk 
generert av nytt planforslag. Under vises en beregning av trafikken til planområdet iht 
til gjeldende plan, og iht. nytt planforslag (illustrasjonsplan. Utregningen er gjort på 
basis av faktorer angitt i trafikkrapporten.  
 
- Industri/lager: Her benyttes faktor en på 1,9 per 100 m² og ÅDT utgjør 70 % av VDT.   
- Forretning (plasskrevende varehandel): Her benyttes en faktor på 13 per 100 m² og 
ÅDT utgjør 90 % av VDT. Man får da følgende utregning:  
   
Fig. trafikkoversikt. 

 Formål Areal (m²)  

gir 
 

ÅDT 
Bebyggelsespla
n 2005 (samme 
som sist) 

Industri/Lager 36 540 492 
Totalt 36540 492 

Ny 
reguleringsplan 
(iht 
illustrasjons- 
plan) 

Industri 
/lager 
 
 

 
27 500 

 
372 

 
Forretning 

 
19400 

 
2340 
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 Totalt 46 900 2 600 

                           
Ringerike kommune ønsker at det tas utgangspunkt i trafikk generert av forretning 
(handel med plasskrevende varer) ved beregningen. Man tar da utgangspunkt i hvor 
mye m² forretning – handel med plasskrevende varer som skal etableres før man har 
trafikk tilsvarende maks utnyttelse på gjeldende plan - ÅDT 492.  
 

M² forretning 19 400 / ÅDT  2340 = 8,2 biler pr m² handel i området.  
8,2 m² handel x ÅDT 492 = 4078 m². 

 
Dette vil si at rekkefølgebestemmelsen vil slå inn før IG ved etablering av over 4000m2 
for formål forretning (handel med plasskrevende varer innen planområdet).  
 
Videre er det lagt inn en rekkefølgebestemmelse knyttet til trafikkrapportens 
anbefalinger knyttet til tiltak i kysset fv. 172 x Follummoveien:  
 
§6.2, pkt. 2 – Kryssutforming: Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger i 
planområdet før atkomstkrysset mellom fv. 172 og Follummoveien er utbedret med 
trafikkøy i sekundærveg iht. geometriske krav i Statens vegvesens håndbok V121. 
 
6.11 Utforming av veger 

Vegens linjeføring og bredder, samt annen teknisk infrastruktur, videreføres fra 
bebyggelsesplan (2005), da tiltakene allerede er etablert. Kjørevegen er gitt en bredde 
på 10 m, som inkluderer annen veggrunn og teknisk infrastruktur. Planområdet er 
relativt flatt, som gir gode stigningsforhold på adkomstveien. Adkomst til de enkelte 
tomtene/bedriftene løses i utomhusplan.  
 

De regulerte frisiktområder i gjeldende bebyggelsesplan videreføres, men oppdateres 
iht. nytt planlovverk.  
 

6.12 Varelevering 

Varelevering løses på den enkelte tomt. Ved innsending av byggesøknad skal det sendes 
inn utomhusplan for den ubebygde delen av tomta, som viser veger, parkering, varelevering 
m.m.  
 
6.13 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
SKV1 skal være felles for alle tomter innen planområdet. SKV2 er felles for felt BIL. 
Eiendomsforholdene reguleres ikke i planforslaget.  
 
 
6.14 Universell utforming  
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Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som 
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens 
rundskriv Q-29/2010 om universell utforming).  
 
Turveger vil der de legges om bli anlagt med samme utforming som øvrig stisystem, 
som består av skogsstier og traktorveger.   
 
6.17 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

 Eksisterende løsning: 
 Vann-/avløpsanlegg ble prosjektert til bebyggelsesplan (2005), og senere bygget etter 

kommunalteknisk standard. Når det gjelder vannforsyning er området tilknyttet 
eksisterende offentlig vannledning som ligger i offentlig veg. 

 

  
 Kart over vann- og avløpsløsninger på Kilemoen  (Ringerike kommune). 

 Brannvann: 
 I 2005 ble det utredet at området vil kunne forsynes med brannvann til svarende 50 l/s. 

Trykklinje ved uttak på 50 l/s (trykk fra høydebasseng Kilemoen). 
 I Hovedplan Vann for Ringerike kommune som er vedtatt i Kommunestyret 

29.06.2005, sak 0080, står det blant annet i punkt 2: "Kapittel 15. Mål og 
resultatområder for vannforsyningen" fra hovedrapporten vedtas som mål for 
vannforsyningen i Ringerike kommune i planperioden 2005 - 2015. I kapittel 15.3.1 
Nok vann er blant annet angitt dimensjonerende brannvannsmengder, slukketid og 
trykk ut fra nettet. For nye industrifelter og nye bymessige strøk: 50 l/s mot minimum 
2,0 bar. For nye industriområder og tilsvarende med mer spesielle vannmengdebehov 
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utover ovennevnte (f.eks sprinkling), må tiltakshaver dokumentere brannvannsbehov.
  

 
 Med de endringer i reguleringsplanen som foreligger, så er det trolig at det er behov for 

brannvann utover kommunens krav på 50l/s.  Det er vurdert ulike alternativer for å øke 
brannvannkapasiteten til området. Det forutsettes at bassengkapasitet er god nok 
ettersom området ligger tett opp til kommunens vannverk og det største 
høydebassenget. 

  
 Alternativ 1: Etablering av ny vannledning mellom næringsområde og 

hovedvannledning langs Begna. Ved å etablere helt ny vannledning direkte mellom 
Næringsområdet og eksisterende Ø200 støpejernsledning langs Begna, vil en kunne øke 
kapasiteten til området ytterligere. Ledningstrase er på 200m og det anbefales å benytte 
styrt boring for å få etablert ledningen. Det forutsetter at det ikke er fjell i lednings- 
traseen. I denne situasjonen er det mulig å ta ut 90l/S mot 20 mVs. For ytterligere 
kapasitetsøkning må eksisterende Ø200 STJ oppgraderes på deler av strekningen. 

  
 Alternativ 2: Etablering av ny vannledning mellom hovedvannledning fra vannverket 

og næringsområdet. I denne situasjonen er det mulig å ta ut 145l/S mot 20 mVs, her 
med valgt dimensjon Ø250 PE100 SDR11. Ved å benytte Ø315 PE100 SDR11 vil en 
kunne ta ut over 200l/s. Dette alternativet vil kunne løse alle eventualiteter for fremtidig 
forsyning i området. Ledning går over et LNF område og alternativet krever avtale med 
aktuelle grunneiere. Anslått anleggskostnad er ca. 2,5 mill. (ekskl.mva). 

 
 Alternativ 3: Oppgradering av eksisterende Ø200 støpejernsledning ved f.eks 

utblokking. Det er lite tilknytninger på eksisterende vannledning i Follumoeveien og 
dette legger til rette for å oppdimensjonere eksisterende vannledning ved å benytte 
utblokking, en såkalt gravefri løsning (noDIG). Strekningen frem til uttaksted er på 
775m. Følgende kapasitetsøkning er mulig å få til: 
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 Grunnlag brannvannsberegning.  
 
 Oppsummering: I tillegg til de 3 alternativene vil det også være mulig å kombinere 

alternativene. F.eks så vil alternativ 1 kunne kombineres med utblokking av 
eksisterende støpejernsledning på deler av strekningen. Dette for å få litt mer kapasitet 
enn det som alternativ 1 gir alene.  Trase for alternativ 1 og 2 er grovt plassert og det 
må foretas en nøyere vurdering av plassering i forhold til ny reguleringsplan og andre 
planer i området.  Det må også påregnes oppgradering av dimensjon på interne 
vannledninger i næringsområdet avhengig av nye byggplasseringer og sprinkelbehov. 
Det vil være viktig å avklare det høyeste sprinklerkravet for eventuelle virksomheter i 
området. Det kan også være at andre tilsvarende planer for naboområdene har 
sammenfallende behov noe som kan påvirke valg av alternativ. I forhold til ny 
reguleringsplan anbefales det at krav om brannvannsdekning innarbeides som 
rekkefølgebestemmelse med følgende tekst: "Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for 
bygninger før det er dokumentert at brannvannsforsyning tilfredsstiller 
forskriftsmessige krav". 

  
 Spillvann:  
 Når det gjelder spillvann er området tilknyttet eksisterende offentlig spillvannsledning 

som ligger i offentlig veg. I 2005 ble det konkludert med at: Tomtene som ligger mot 
øst vil ikke kunne føres inn på offentlig ledningsnett på selvfall. Dette avhenger av om 
det bygges med kjeller, samt hvor på tomten bygget plasseres. Det blir opp til utbygger 
å vurdere kjellerløsning. Ved behov etableres pumpekum og pumpeledning til VA-
ledninger liggende i felles adkomstveg. 
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 Når det gjelder overvann ble det i 2005 konkludert med at dette skal håndteres inne på 
tomtene med følgende løsninger: 

 Infiltrasjon i grunnen 
 Føre overvannet til tilliggende bekk eller annet drensystem.  

 
Det skal vurderes erosjonssikring hvis overvannet føres samlet ut av området. 

 

 Se vedlegg 4 – notat – brannvann for mer detaljert beskrivelse.  

 

6.18 Plan for avfallshenting/ søppelsug 
Løsninger av avfallshenting skal vises i utomhusplan.  
 
6.19 Støy 
Det er utført en overordnet støyberegning av boligen i Follummoveien 8 i forbindelse 
med planarbeidet. I denne anbefales det at boligen utredes for lokale støytiltak dersom 
Follummoen området utbygges. 
 
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser som skal sikrer at det ikke kan gis 
igangsettingstillatelse for bygninger innen felt BKB2, før støybelastningen for 
eksisterende bebyggelse i Follummoveien 8 er beregnet ut fra full utbygging av tiltaket. 
 
 Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger innen felt BKB2 før støytiltak for 
eksisterende bebyggelse i Follummoveien 8 er utført. 
 
6.19 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
 

 Radon: Forholdet til radon sikres gjennom TEK10 (byggteknisk forskrift) og 
iht. bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune. 

 Vei/kryss: Adkomstkrysset fv. 172 x Follummoveien og krysset E16 x fv. 172 - 
krav om videre utredning og ev. tiltak for å avbøte evt. avviklingsproblemer i 
kryssene sikres gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. 

 Kraftforsyning: Høyspenttrasé for Holsledningen. Deler av område for 
forretning/industri blir liggende innenfor byggeforbudsbeltet for ledningen. 
Området reguleres med hensynssone fare i tilstrekkelig utstrekning fra 
høyspentlinjen og med tilhørende bestemmelse som angir hvordan man skal 
forholde seg til høyspenttraséen. Høyspent kabeltrasé langs Follummoveien er 
hensyntatt ved at planen regulerer byggegrense mot Follummovegen, som 
ivaretar tilstrekkelig avstand til høyspenttraséen. 

 Vannforsyning: Eksisterende vann- og avløpsledninger dekker ikke behovet til 
tilstrekkelig brannvanns kapasitet for den utbyggingen planforslaget legger opp 
til. Legges frem alternativer for å løse kapasitetsutfordringen. Det i 
bestemmelsene angitt at det ikke kan gis igangsettingstillatelse for bygninger før 
det er dokumentert at brannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 
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 Park/rekreasjonsområde: Turveger krysser dagens område i øst i retning 
nord/sør. Arealene reguleres til bebyggelse og anlegg. Avbøtende tiltak er å 
utvide friområdet ned mot jernbanen/Begnaelva tilsvarende og legge turvei til 
friområdet. Planbestemmelse sikrer opparbeidelse av turvei. 

 Støy: Økt trafikk langs Follumoveien vil medføre økt støybelastning på 
eiendommen Follummoveien 8. Avbøtende tiltak er at det innarbeides 
rekkefølgebestemmelser som skal sikre støyutredning og tiltak.    

 
6.20 Rekkefølgebestemmelser 
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser før igangsettingstillatelse som sikrer 
utarbeidelse av disposisjonsplan for tomtene, nødvendige grunnundersøkelser, 
overvannshåndtering ifht. jernbanen, tekniske planer, dokumentasjon av tilstrekkelig 
brannvann, at grunnvann ikke forurenses, etablering av kryss ved fv. 172 x 
Follumvegen og trafikksikkerhetsvurdering av krysset E16x Fv. 172. Det er også gitt 
rekkefølgebestemmelser før brukstillatelse. Disse bestemmelsene er knyttet opp mot 
utbedring av atkomstkrysset mellom fv. 172 og Follummoveien med trafikkøy i 
sekundærveg og opparbeidelse av utearealer.  
 
 

7. Konsekvensutredning 
Det er vurdert at planforslaget ikke faller inn under forskriftens § 2, bokstav a – e. 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende industriområde. 
Planområdet er tidligere regulert til industri i reguleringsplan for Nedre Kilemoen 1988, 
og i påfølgende Bebyggelsesplan for Nedre Kilemoen 2005. Planforslaget er således i 
tråd med overordnede planer.  

 Planforslaget er vurdert nærmere etter forskriftens § 3 - planer som skal vurderes 
nærmere: bokstav c) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg ll. Planforslaget faller inn 
under pkt. 11 – Andre prosjekter - Andre industrianlegg, næringsbygg, herunder 
kjøpesenter, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 
formål. 

 Tiltaket er vurdert i henhold til kriteriene i §4 – vurdering etter vedlegg lll for planer 
som omfattes av §3, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes av disse. 
Planområdet er tidligere regulert (se over). Planområdet er delvis utbygget i tråd med 
bebyggelsesplanen, dette gjelder bl.a. teknisk infrastruktur og veg.   

 På basis av det ovennevnte vurderes at planforslaget ikke får vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn, og at det dermed ikke faller inn under Konsekvensutrednings- 
forskriften. 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 8.1 Overordnede planer 
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 Landskap: 
 Det legges ikke til rette for endringer som vil få store konsekvenser for landskapsbildet, 

sett i forhold til gjeldende bebyggelsesplan fra 2005.  
 
 Området er i dag et skogs- og industriområde, hvor inngrep allerede er gjort i 

landskapet (bl.a. massetak), og hvor det er oppført flere større bygg. Det vurderes at 
landskapet tåler etablering av den forretnings/industribebyggelse det legges til rette for. 
Som avbøtende tiltak mot innsyn fra sør og øst (E16), bevares et friområde med 
vegetasjon.  

  

  
 Utsikt, sett fra E16 der denne krysser Begna. (Google).  

  
 Skisse som viser den illustrerte løsningen med tilnærmet full utnyttelse, sett fra brua  
 der E16 krysser Begna. (COWI 2016) 
 
 
 
 
 8.2 Utvikling av by og lokalsamfunn 
 Virksomhetens plassering og beliggenhet: 
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 ABC – modellen: Tiltaket er på et overordnet og generelt nivå vurdert i den 
nederlandske ABC-modellen. Modellen kan brukes som et verktøy for å realisere en 
samordnet areal- og transportplanlegging, med basis i prinsippet om ”rett virksomhet på 
rett sted”. ABC-metodikken kan benyttes for å bestemme hvor ulike bedrifter bør 
lokaliseres.  

 
 Vurdering: I lys av ABC modellen vurderes Follummoen som et typisk C-område. 

Området ligger ca. 5 km fra Hønefoss sentrum, og ligger relativt langt fra nærmeste 
tettbebyggelse. I området er det begrenset kollektivtilgjengelighet og tilrettelegging for 
myke trafikanter. Samtidig har området svært god tilgjengelighet for bil og tungtrafikk, 
med gode og tilrettelagte adkomstveier, i nærheten avE16.  

  
 Tilrettelegging for lager/industri-virksomheter i planområdet er i tråd med ABC-

modellen.  
 
 Planforslaget legger til rette for forretning - handel med plasskrevende varer, på to av 

byggefeltene. Dette medfører at det kan etableres bedrifter med et middels høyt antall 
arbeidsplasser og besøkende, såkalte B-virksomheter. Eksempler på dette kan være 
trelast (Byggmakker, Byggern), forhandlere av biler/traktorer o.l. Det som er felles for 
bedriftene er ofte at det er behov for store og tilrettelagte uteområder, lagrings- og 
manøvreringsareal og god tilgjengelighet for tungtransport, varebiler, trucker og biler 
med tilhenger. Slik sett er en plassering på Follummoen riktig også for flere typer 
virksomheter innen B- kategorien. Såkalte B-virksomheter kan anlegges i de to sydlige 
byggefeltene innen planområdet.  

 
 Konsekvenser for sentrum: 
 Tiltaket kan medføre at eksisterende industribedrifter og forretninger for handel med 

plasskrevende varer, som i dag holder til i Hønefoss sentrum (bilutslag, trelast), flytter 
til Follummoen. Dette medfører at arealer i sentrum kan frigjøres til utbygging og 
fortetting av detaljhandel, kontor og boliger. Det foreligger allerede planer for fortetting 
av flere slike områder i Hønefoss sentrum, og dette gir igjen et behov for nye arealer til 
handel med plasskrevende varer og lager/industri utenfor bykjernen. En fornying og 
fortetting av disse arealene kan igjen medføre et mer kompakt bysentrum, med høyere 
befolkningstetthet nært et kollektivknutepunkt, økt bruk av kollektive reisemidler til og 
fra byen, økt handel og økt bruk av byen til kulturelle tilbud. Dette er i tråd med 
føringer gitt i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, og i tråd med føringer gitt i kommunens overordnede planer.   

 
 Utforming, gatebilde, volum, høyder: 
 Det legges til rette for bebyggelse som har en enkel utforming og med høyder og 

volumer som er tilpasset området. Det tilrettelegges for en utnyttelse på % -BRA = 
40%, med bebyggelse på opptil 12 meters høyde fra planert terreng, dette er i tråd med 
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høyder angitt i tilliggende reguleringsplaner.  
 

 8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

 Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
Det er innarbeidet en reguleringsbestemmelse som sikrer at en ved eventuelle funn 
under anleggsarbeid eller annen virksomhet, stanser arbeidet og tar kontakt med 
kulturminnemyndighetene.   

 
8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven § 8-12 
Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 
myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og 
vurdert nedenfor. 

 
 § 8 (kunnskapsgrunnlaget)  
 Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved 

naturmangfoldet på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper 
og økologisk tilstand. Det skal også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av 
tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den samlede påvirkning som naturmangfoldet 
vil bli utsatt for. 

 
 Vurdering: Planområdet består i hovedsak av en furumo med ungskog av furu (plantet 

skog), og innslag av gran og bjørk. Det er ikke registrert arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper, verneområder, helhetlige kulturlandskap i 
eller i nærheten av planområdet, iflg. naturbase.no. Området ligger innenfor område 
avmerket meget viktig sand/grusressurs, jf. Ringerike kommunes kartdatabase. Ut i fra 
dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 

 

 
 Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. Hverken i planområdet eller i nærområdet 

er det registrert utvalgte naturtyper, verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte 
friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
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 § 9 (føre-var prinsippet)  
 Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er 

kunnskapsgrunnlaget svakt, skal føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 
 Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter 

eller viktig biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra 
dette mener vi at det ikke er nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i 
området. Føre-var prinsippet vurderes som ivaretatt. 

 
 § 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
 Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og 

framtidige påvirkninger. 
 
 Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at byggeområdene 

bebygges med industri/lager og forretningsvirksomhet, med og tilhørende anlegg. 
Tiltaket vil medføre at mye av skogen (ungskog furu som er plantet) må fjernes. 
Planforslaget sikrer at noe stedegen vegetasjon skal bevares i byggeområdene, der 
dette lar seg gjennomføre. Mot sørøst bevares natur og vegetasjon, samt turområder i 
et belte ned mot Randsfjordbanen og elven.  Planforslaget ansees ikke å ha 
konsekvenser for viktige naturtyper eller arter i nærområdet. 

 
 § 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
 Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
skadens karakter.  

 
 Vurdering: Ikke relevant.  
 
 § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
 For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 
  i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 
  vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
  forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 
 
 Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  
 
 Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 8.13.  

 

 

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

 Planforslaget vil til en viss grad påvirke lokale rekreasjonsinteresser. Området, som i 
dag bare delvis er utbygget, krysses av en turvei og er delvis dekket av skog. Turveien 
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er ikke registrert i kommunal database, og den er ikke merket. Denne turveien blir 
flyttet til friområdet sørøst i planområdet. Dette medfører at tur- og 
rekreasjonsmulighetene sikres, samtidig som området bebygges i tråd med overordnede 
planer og reguleringsplan. (se ill. grønnstruktur/ friområder).  
 
8.8 Uteområder 
Tiltaket vil medføre endringer i terrenget. Utforming og plassering av bygninger og 
anlegg skal tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendig terrenginngrep unngås. 
Eksisterende furutrær som ikke berøres av tiltak skal i størst mulig grad bevares. 
 

 8.9 Trafikkforhold 
 Det er utarbeidet en trafikkrapport på basis av illustrasjonsplanen som viser en 
 utnyttelse på ca. %BYA 34% (ekskl. allerede bebygde tomter.) Denne 
 illustrasjonen antyder hvilken utbygging som lar seg gjennomføre, basert på de 
 forutsetninger som gis ifht. utnyttelse, parkeringnorm og krav til grønnstruktur. Det 
 er forutsatt ca. 40 % av totalarealet plasskrevende varer og 60 % til industri/lager.  
 
 Tabell: Planlagt utbygging, formål og areal, iht. skisseforslag 

  
  
 Turproduksjon av foreslått utbygging: 
 Generelt: I beregning av turproduksjon har man hentet erfaringstall fra PROSAM for 

arealekstensive handelskonsepter, og lokale erfaringstall.  
  
 COWI gjennomførte en trafikktelling av atkomsten til Byggmakker i Hønefoss tirsdag 

12.04.16. Tellingen tok for seg samtlige kjøretøy inn og ut i løpet av perioden fra kl. 7-
9 på morgenen og kl. 15-17 på ettermiddagen.  

   

 Valgte forutsetninger: 
 Plasskrevende handel: Dagens Byggmakker har en ÅDT på 13 per 100 m² BRA, mens 

erfaringstall for andre lignende virksomheter gir en ÅDT på 10 per 100 m² BRA. Med 
bakgrunn i dette er det valgt å benytte en faktor på ca. 13 per 100 m² totalt areal per 
virkedøgn for plasskrevende varehandel. ÅDT er antatt å utgjøre ca. 90 % av VDT. 

 Lett industri: Det er valgt å legge til grunn gjennomsnittstallet 1,9 bilturer per 100 m² 
lett industri i denne vurderingen. ÅDT er antatt å utgjøre ca. 70 % av VDT. 
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Trafikkmengder:  
Prognoseår: For å vurdere trafikkmengder i fremtidig situasjon er det valgt å relatere 
fremtidig situasjon til det samme prognoseåret som i Asplan Viak sin rapport for 
nærliggende område, nemlig 2033. 
 

Fra utbygging: Totalt blir turproduksjon som følge av planlagt utbygging på ca. ÅDT 
2600, og maks timetrafikk ettermiddag gir et tillegg på ca. 340 kjt/t.  
Etablering av plasskrevende handel og industriformål i denne størrelsesorden, med 
dertil tilhørende turproduksjon, forutsetter naturligvis at det er "markedspotensial" og 
etterspørsel etter å etablere denne typen virksomheter i området. 
 

Generell trafikkvekst: Det er valgt å legge til grunn en generell trafikkvekst som ligger 
på samme nivå som Asplan Viaks rapport til reguleringsplan for Kilemoen Massetak. 
Den generelle trafikkveksten som er lagt til grunn er på 25 % fram til 2033. 
 
Trafikkfordeling på overordnet vegnett: Det er lagt til grunn følgende skjønnsmessige 
forutsetninger for retningsfordeling av trafikken til/fra området: 

 Andel trafikk til/fra E16: 70 % 

 Andel trafikk til/fra Fv. 172 Hofsfossveien: 30 % 

 Retningsfordeling på E16 sørover/nordover: 70 % sørover, 30 % nordover 
 
Tabellen under angir forventet trafikkmengde på vegnettet (ÅDT) med følgende 
utgangspunkt: 

 Uten utbygging og med 25 % generell trafikkvekst 

 Inkl. utbygging og med 25 % generell trafikkvekst 
 

 Tabell: ÅDT før og etter utbygging, inkl. økning i prosent.  

 
Trafikktallene viser at økningen som følge av utbyggingen vil være størst nærmest 
området, hhv. på Follummoveien og Fv. 172 med mer enn 50 % økning. Samtidig viser 
tallene at økningen på E16 er mer begrenset, og at mye av trafikkveksten her kommer 
som følge av generell trafikkvekst. 
Vegnett og kapasitet: 
Vegutforming: Det er gjort en overordnet vurdering av trafikkøkningen (ÅDT) på 
Follummoveien og Fv. 172 sett opp imot dimensjoneringsklasser og utbedring av veger 
i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 med fokus på vegens tverrprofil. 
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Follummoveien: har per i dag en tverrprofil på rundt 7 meter. Vegens tverrprofil 
vurderes å tilfredsstille bredder angitt i Håndbok N100.  
 
FV 172: har per i dag en tverrprofil på rundt 7 meter. Dagens utforming av Fv. 172 er 
noe i underkant av hva håndboka angir mht. bredde på tverrprofil, allerede mht. dagens 
trafikkmengde på ÅDT rundt 1900.  
 

Kapasitet og avvikling i kryss:  
Adkomstkryss: Her er det ikke avdekket noen kapasitetsproblemer. Krysset bør derimot 
utformes med trafikkøy i sekundærveg iht. Statens vegvesens håndbok V121. 
 
E16 x Fv172: Kapasitetsberegningene har avdekket betydelige avviklingsproblemer for 
venstresving ut på E16. Det presiseres at det er store usikkerheter i tallmaterialet og 
forutsetninger, og endringer i både turproduksjon og trafikkfordeling på vegnettet kan 
gi endrete avviklingsforhold i krysset. Eventuelle avviklingsproblemer her må også sees 
i sammenheng med trafikksikkerhet. Redusert hastighet på E16 vil gi endrete tidsluker 
og dermed bedre avvikling. 
 

 Trafikksikkerhet: 
Kryssvurderinger: Det er gjort følgende betraktninger knyttet til trafikksikkerhet i 
kryssene:  
 
Adkomstkryss: Gitt at atkomstkrysset utbedres iht. prinsipper for geometrisk utforming i 
Statens vegvesens håndbok V121 ser COWI ingen grunn til at utbyggingen på generelt 
grunnlag vil medføre vesentlig dårligere trafikksikkerhet i dette krysset. 
 
E16 x Fv172: På generelt grunnlag vil økende trafikkmengde føre til et større antall 
ulykker, også i kryss.  

 Det er flere tiltak som kan vurderes som avbøtende tiltak mht. bedre 
 trafikksikkerhet i kryss E16 x Fv. 172.  Disse tiltakene vil derimot ofte kunne ha en 
 negativ konsekvens for andre områder: 

 Redusert fartsgrense på E16 (gir også redusert fremkommelighet på E16) 

 Forbud mot venstresving ut fra krysset retning nordover på E16 (gir redusert 
tilgjengelighet og lengre kjøreveg til/fra området for Fv. 172 generelt) 

 Større endringer i kryssutforming (medfører en kostnad ved ombygging) 

 Alternativ atkomst til/fra området (medfører en kostnad ved ombygging og 
potensielle ulemper andre steder i vegnettet eller bebyggelse) 

 
Det er COWIs oppfatning at det bør vurderes å gjennomføre tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten i krysset E16 x Fv. 172 – uavhengig av utbyggingen av planområdet 
 
Kollektivtrafikk og gang/sykkel: 
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Ved store utbyggingsområder kan det vurderes å sette opp nye bussruter, særlig dersom 
de kan inngå som en del av en allerede eksisterende rute Den aktuelle utbyggingen 
består her av plasskrevende varer og lett industri – formål hvor det tradisjonelt sett er 
meget lav kollektivandel. Passasjergrunnlaget til en eventuell bussrute vil derfor trolig 
hovedsakelig bestå av arbeidsreiser. 
 
Tilsvarende vil også gjelde for gang- og sykkeltrafikk – som til/fra denne typen formål 
og lokalisering ventelig vil ha lav andel. 
 
Det vurderes å være "lite å hente" på å tilrettelegge aktivt for kollektivbetjening av 
området, samt tilrettelegging for gang- og sykkelatkomst. Slike tiltak må i så fall sees 
opp mot restriktive virkemidler, som begrenset parkeringsdekning. 
 
Parkering: 
Ringerike kommune opererer med minimumskrav til antall biloppstillingsplasser og 
sykkelparkering i forbindelse med næringsformål, offentlige og allmennyttige formål.  
For de aktuelle formålene i planområdet gjelder følgende: Forretning: 1,5 bilplasser og 
2 sykkelplasser - per 100 m² BRA, som tilsvarer omtrent 290 p-plasser. Industri/lager: 
1,0 bilplass og 1 sykkelplass – per 100 m² BRA, som tilsvarer omtrent 275 p-plasser.  
 
Det er gjort en grov vurdering av parkeringsdekningen, og med gjeldende 
forutsetninger for type formål og utbygging synes det å være mer enn tilstrekkelig 
antall plasser tilgjengelig for både bil- og sykkel. Det bør derfor vurderes å gjøre 
ytterligere vurderinger knyttet til det faktiske behovet for antallet p-plasser dersom det 
er ønskelig å redusere antallet tilgjengelige plasser og avvike fra minimumsnormen. 
Når det gjelder sykkelparkering vil det være fordelaktig å fokusere på plasser med høy 
kvalitet.  
 
Konklusjon: 
Det anbefales at det gjennomføres en mer detaljert trafikksikkerhetsvurdering av 
krysset E16 x Fv. 172. Det presiseres at dette bør skje uavhengig av utbyggingen, fordi 
det med generell trafikkvekst vil bli både økt trafikk på hovedveg- og lokalvegnettet, 
hvor det allerede i dagens situasjon er utfordringer.  
 
Atkomstkrysset mellom Fv. 172 og Follummoveien bør utbedres med trafikkøy i 
sekundærveg, men krysset vil ventelig ikke ha avviklingsproblemer i fremtidig 
situasjon. Trafikkøkningen vil også kunne medføre endringer i dimensjoneringsklasser 
for veg, men dette må inngå som en del av en helhetlig vurdering hos Statens vegvesen 
og påvirkes ikke utelukkende av hva som skjer i planområdet. 
 
Det er viktig å nevne at dimensjoneringsklasse velges i en overordnet planprosess ut i 
fra en helhetsvurdering av vegnettet/strekningen som parsellen inngår i. Det vil kunne 
innebære at endringer i ÅDT langs en strekning ikke nødvendigvis trenger å medføre 
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endringer i dimensjoneringsklasse. I henhold til N100 er det en målsetning at
vegstandarden skal være ensartet over lengre strekninger, og at skifte av
dimensjoneringsklasse ikke skjer for ofte. Videre vil ikke trafikkøkningen som skjer,
særlig på Fv. 172 utelukkende skyldes utbygging i det aktuelle planområdet, men også
generell trafikkvekst, samt muligens andre utbygginger og fortettinger.

Se vedlegg 4 –trafikkanalyse Follummoen for mer detaljert beskrivelse.

8.10Barns interesser
Planforslaget berører skog- og friluftsområder. Planlagt løsning vil sikre en mer
helhetlig og tilrettelagt løsning for friområder og turveier i og omkring planområdet.

8.11Universell tilgjengelighet
Krav til universell tilgjengelighet er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil
medføre at nye tiltak utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en
forbedret situasjon for bl.a. orienterings- og bevegelseshemmede.

8.12Energibehov- energiforbruk
Nye bygg innenfor planområdet skal bygges iht. til TEK 10, som i utgangspunktet
setter strenge krav til bl.a. lav energibruk i byggene. Området ligger utenfor nett for
fjernvarme.

8.13Risiko og sårbarhet
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. vedlegg 5, for
planforslaget som viser hvilke konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer
som ligger i planområdet fra før.

Konklusjon og anbefaling
Det er ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses som uegnet for den
planlagte utbyggingen. De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan påvirkes i
planleggingen, slik at ev. tiltak kan iverksettes i forbindelse med gjennomføringen av
planen, og som igjen gjør at risikosituasjonen gjøres akseptabel. Av tiltak som kan
innarbeides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser ved
forekomst av radongass, trafikkulykker, kraftforsyning, vannforsyning, park- og
rekreasjonsområde, støv og støy.

Se vedlegg 7 for Risiko og sårbarhetsanalyse.

8.14Jordressurser/landbruk, skog

Jord og landbruksressurser berøres ikke av tiltaket. Tiltaket vil medføre at ungskog
innenfor byggefeltene ca. 150 daa, på sikt vil måtte avvirkes. Eksisterende trær innenfor
byggefeltene som ikke berøres av tiltak skal i størst mulig grad bevares.
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8.15. Støy:  
 Det er utført en overordnet støyberegning av boligen i Follummoveien 8 i forbindelse 

med planarbeidet. Boligen ligger langs vestsiden av Follummoeveien. Trafikkmengder 
brukt i beregningene er gjengitt i tabellen under. 

 

 
 

 Trafikkfordelingen er gitt som typisk byvei med 84 % dagtid, 10 % kveldstid og 6 % 
natt. Tungtrafikkandelen er 20 %. Hastighet på veiene benyttet i beregningene er 50 
km/t. Korteste avstand til E16 er ca. 400 meter. Det antas at trafikk fra øvrige veger er 
neglisjerbare slik at dette ikke er tatt med i beregningene.  

  
 Langs eiendommen er det oppført et gjerde med lengde ca. 30 meter. Da lyddempende 

virkning/tetthet av dette gjerdet ikke er kjent, er den ikke medtatt i beregningene for 
presenterte støysonekart. Testberegninger viser at dersom støygjerde er god nok til å 
kunne være en støyskjerm, vil høyeste lydnivå på fasade reduseres med ca. 3 dB. 
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 Støysonekart eksisterende situasjon for Follummoveien 8- 2 meter 
  over terreng uten utbygging. 
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 Støysone kart framtidig situasjon for Follummoveien 8 - 2 meter  
 over terreng med full utbygging 
 

Høyeste lydnivå på fasade på Follumoveien 8 er beregnet til Lden 57 dB uten 
utbygging. Dette vil øke til Lden 62 dB med utbygging. Følgelig anbefales det at 
boligen utredes for lokale støytiltak dersom Follummoen området utbygges. 

 Anbefalte grenseverdier vil være L ≤ 30 dB innendørs og Lden ≤ 55 på egnet  
 uteoppholdsområde. 
  
 Se vedlegg 6 for Notat – Støyberegning.  

 
8.16 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp: 
Planforslaget vil medføre en økning i antall arbeidsplasser i området. Det er derimot 
ikke kjent hvor mange arbeidsplasser utbyggingen kan generere. Det vil således ikke 
være mulig å tallfeste behov for forbruksvann eller spillvannsproduksjon.   
 
Overvann: 
Planforslaget vil ikke føre til store endringer for løsninger knyttet til overvann. 
Overvann skal håndteres inne på tomtene ved infiltrasjon i grunnen, eller at overvannet 
føres til tilliggende bekk eller annet drensystem. Det skal vurderes erosjonsikring hvis 
overvannet føres samlet ut av området. 
 
Brannvann, tilgjengelighet for brann- og redning. 
Eksisterende vannforsyningssystem må oppgraderes/oppdimensjoneres for å møte 
eventuelle sprinkelkrav som overstiger 60l/s. Det er beskrevet 3 mulige løsninger er 
beskrevet i kap. 6.17 - Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett.  
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 Se vedlegg 5 – notat – brannvann for mer detaljert beskrivelse.     
 
8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Eiendommen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpssystem. Adkomstveien, som 
allerede er etablert, med teknisk infrastruktur, er en felles privat vei. Det antas at det 
kan bli behov for utbyggingsavtale ifm. tiltaket, knyttet til rekkefølgebestemmelsene 
knyttet til tiltak i kryss Follummoveien x Fv. 172, og trafikksikkerhetsutredning av 
kryss Fv. 172 x E16.  
 
8.18 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget vil kunne medføre at nye bedrifter etableres i regionen og at enkelte 
bedrifter flytter fra sentrum eller fra andre næringsområder til Kilemoen. Etablering av 
nye bedrifter sikrer aktivitet og arbeidsplasser i regionen. De bedriftene som evt. flytter 
fra mer sentrale deler av Hønefoss vil i hovedsak være plasskrevende bedrifter, med 
høy bilandel. Ved en reetablering av slike bedrifter på Follummoen vil tungtrafikk i 
sentrum reduseres og det frigjøres arealer til byutvikling og fortetting i sentrum.  
 

8.19 Interessemotsetninger 

Det foreligger ikke kjente interessemotsetninger i forbindelse med planarbeidet.  
 

8.20 Avveining av virkninger 

Planforslaget sikrer en videreføring av eksisterende formål industri og herunder lager 
på nordre del av området, samtidig som dette kombineres for et nytt formål - forretning 
- handel med plasskrevende varer på to byggefelt. Planforslaget vil kunne medføre at 
nye bedrifter etableres, og at enkelte bedrifter flytter fra sentrum eller fra andre 
næringsområder til Kilemoen. Etablering av bedrifter sikrer aktivitet og arbeidsplasser i 
regionen. 
 
Planforslaget vil medføre noe økt utnyttelsesgrad i byggefeltene. Felt BKB1 får mer 
sammenhengende areal. De økte arealene kan gi større bygg, som igjen kan gi økt 
fjernvirkning av tiltaket.  
 
Området er flatt og byggehøydene beholdes på 12m, noe som medfører at tiltakene på 
området ikke blir dominerende i nærområdet. Mot sørøst sikrer friområdet skjerming 
mot elva.  
 
Planforslaget medfører at friområdene sikres arealmessig. Et grøntbelte tas ut av 
byggefeltet, men legges til friområdet ned mot jernbanen/Begnaelva, som får økt areal 
og bredde. Turvei som i dag krysser næringsområdet, legges om til friområdet. 
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Utbyggingen vil føre til økt trafikk på lokalveger og øvrige veger, herunder E16. Det er 
innarbeidet rekkefølgebestemmelser som sikrer tiltak i tråd med anbefalinger i 
trafikkutredningen.  
 

9. Innkomne innspill 
Se vedlegg 3 for oppsummering av innkomne merknader med kommentarer.  

 

10. Avsluttende kommentar 

Planforslaget sikrer en videreføring av eksisterende formål industri og herunder lager 
på nordre del av området, samtidig som dette kombineres for et nytt formål - forretning 
- handel med plasskrevende varer på to byggefelt. Plasskrevende varer er begrenset til 
forretninger som forhandler biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre 
større byggevarer og salg fra planteskoler, slik at forslaget er i tråd med fylkesdelplan 
for handel, service og senterstruktur.   
 
Planforslaget vil kunne medføre at nye bedrifter etableres i regionen og at enkelte 
bedrifter flytter fra sentrum eller fra andre næringsområder til Kilemoen. Etablering av 
nye bedrifter sikrer aktivitet og arbeidsplasser i regionen. De bedriftene som evt. flytter 
fra mer sentrale deler av Hønefoss vil i hovedsak være plasskrevende bedrifter, med 
høy bilandel. Ved en reetablering av slike bedrifter på Follummoen vil tungtrafikk i 
sentrum reduseres og det frigjøres arealer til byutvikling og fortetting i sentrum.  
 
Planforslaget vil medføre noe økt utnyttelsesgrad i byggefeltene. Særlig felt BKB1 får 
mer sammenhengende areal. De økte arealene kan tilrettlegge for større eiendommer og 
bygg, som igjen kan gi økt fjernvirkning av tiltaket.  Området er flatt og byggehøydene 
beholdes på 12m i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen, noe som medfører at tiltakene på området ikke blir dominerende i 
nærområdet. Mot sørøst sikrer friområdet skjerming mot elva. 
 
Utbyggingen vil føre til økt trafikk på lokalveger og øvrige veger, herunder E16. 
Rekkefølgebestemmelser sikrer tiltak i tråd med konklusjonen i trafikkutredningen.  

 
11. Vedlegg 
 

 Vedlegg 1: Merknader ved varsel om oppstart 
 Vedlegg 2: Varselmateriale 
 Vedlegg 3: Oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart 
 Vedlegg 4: Trafikkanalyse Follummoen næringsområde, 20.05.16 
 Vedlegg 5: Notat - Brannvann Follummoen, 03.05.16 
 Vedlegg 6: Notat - Støy Follummoen 18.05.16 
 Vedlegg 7: Risiko- og sårbarhetsanalyse, 20.05.16 
 Vedlegg 8: Illustrasjonsplan, 20.05.16 



bfk.no Side 1 av 2

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

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

Follummoen - Ringerike kommune - detaljregulering - varsel om 

oppstart - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 29.01.2015 angående varsel om oppstart av planarbeid på Follummoen, 
gnr/bnr. 50/294 m.fl. i Ringerike kommune. Hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 
bebyggelsesplan.

Fylkeskommunen uttaler seg har om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i planområdet. Registreringene av 
automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk 
kartverk, er ofte mangelfulle. Vi må derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen.

Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og
større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. Det er en
fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå
konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark.

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens §8, 1. og 8, 
4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av vanlig
forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det blir aktuelt
å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen for å avgjøre om
eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal skje innenfor 
gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til etterarbeid. 
Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring.

For videre informasjon om prosjekt for utvidet myndighet, se;
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/For-forvaltningen/Arkeologi/Delegering-av-myndighet

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 37,5

COWI AS
Att. Magnus Torp
Hvervenmovn 45
3511 Hønefoss  

Vår dato: 29.02.2016 Vår referanse: 2016/404-4 Vår saksbehandler:
Deres dato: 29.01.2016 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Timer. Øvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet vil være på kr. 42399,-. Se vedlagte 
budsjett for detaljer rundt kostnader.

Vi ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: postmottak@bfk.no

Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/

Nyere tids kulturminner
Vi har ingen merknader hva gjelder nyere tids kulturminner.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere Lars Hovland (arkeologi) og Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner)

Vedlegg
1 Follummoen - Budsjett §9 undersøkelse

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss
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Magnus Torp

From: LarsHovland <lars.hovland@bfk.no>
Sent: 15. mars 2016 10:07
To: Magnus Torp
Subject: Follummoen i Ringerike kommune - reguleringsplan - frafaller krav om arkeologisk

registrering

Det visestil planarbeidpåFollummoeni Ringerikekommuneogtil våruttalelsei forbindelsemedvarsel om oppstart
avplanarbeidi brevav29.2.2016.

I våruttalelsestiller vi kravom arkeologiskregistreringdavi ikkehar tilstrekkeligeopplysningertil å kunneuttale oss
om automatiskfredetekulturminneri planområdet.Det er tidligereutført arkeologiskeregistreringeri planområdet
(i 1995).I enkeltetilfeller vil nyeopplysningereller utviklingavnyemetoderføre til at tidligere registrerteområder
måregistrerespånytt. Etterenny gjennomgangavsakensbakgrunnvurderervi at dette ikkevil værenødvendigi
dette tilfellet. Viber derfor om at dereserbort fra vårt kravom registreringi brevav29.2.2016.Viber i stedetom at
det tasmedenreguleringsbestemmelsesomopplyserom varslingspliktenjf. Kulturminnelovens§ 8, 2. ledd,og
foreslårfølgendeformulering:«Dersomdet underanleggsarbeidskullefremkommeautomatiskfredete
kulturminner,måarbeidetstraksstansesogutviklingsavdelingenvedfylkeskommunenvarslesjf. Kulturminnelovens
§ 8, 2. ledd».

Med vennlighilsen
LarsHovland
Arkeolog/rådgiver
Utviklingsavdeling
…………………………………………………………
direkte: 32808664
web: bfk.no
…………………………………………………………

Fra:MagnusTorp[mailto:mato@cowi.com]
Sendt:10.mars201614:57
Til: LarsHovland<lars.hovland@bfk.no>
Kopi:TorB.Aslaksrud<tba@eiendomsservice.com>;Dagfinn B.Aslaksrud<dba@eiendomsservice.com>;Kenneth
DeGala<kede@cowi.com>
Emne:Kravom arkeologiskregistrering- reguleringsplanfor Follummoen

Hei,

Jeghar forsøktå ringedeg,menuten hell, senderderfor enepostjeghåperdu kansvarepåganskeraskt.

Vivisertil Fylkeskommunensuttalelsetil oppstartavplanarbeidpåFollummoen,datert 29.2.16.I brevet
fremkommerat BFKmå foreta registreringerfør derekanuttale deretil planforslaget.Vi stillerosslitt undrendetil
kravetdaplanområdettidligereer registrert(1995), dauten funn.Videreer områdetrelativt nyligregulert,i
bebyggelsesplanvedtatt 2005,uten at det varkravom arkeologiskregistreringdengang.Innenplanområdeter det
etablert adkomstveg/tekniskinfrastruktur,flere parsellerer solgtogutviklet.Resterendedelavplanområdetbestår
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avungfuruskog,somer plantet. (seflyfoto somviserca.utstrekningavplanområdet,somviserhvasom er bygget
ut.)

Viønskerå informereom deovennevnteforholdene,ogber om enkort vurderingavom dette kanendre
forutsetningenefor kravom registreringpåområdet.

Med vennlig hilsen

Magnus Torp
Arealplanlegger
Areal og landskap

COWI AS
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss
Norge

Telefon, sentralbord: +47 02694
Mobil: +47 90 18 91 37
E-post: mato@cowi.no
www.cowi.no



Vår dato: 23.02.2016

Vår referanse: 2016/709

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: mato

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Cowi AS
Hvervenmovn. 45

3511  HØNEFOSS
  

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Follummoen næringsområde

Fylkesmannen viser til brev av 29. januar 2016 med varsel om oppstart av detaljregulering for 
Follummoen næringsområde i Ringerike kommune, gnr. 50/294 m.fl.

Det går frem av kunngjøringen at hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 
bebyggelsesplan for området som ble vedtatt i 2005. I denne planen er området avsatt til 
industri/lager. Det er ønske om at dette videreføres, men at det også åpnes opp for andre type 
formål, som handel med plasskrevende varer. Videre er det ønske om å øke utnyttelsesgraden 
og flytte regulert grøntareal internt i planområdet.

På bakgrunn av at arealdisponeringen er avklart i overordna plan og senere detaljert gjennom 
en bebyggelsesplan, vil vi først og fremst belyse nasjonale føringer knyttet til klima og energi 
i forbindelse med dette planarbeidet.

Det er et nasjonalt mål å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 34 (2006-2007) 
Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny Utslippsforpliktelse for 2030 – en felles 
løsning med EU. Videre stiller plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g krav om at 
planleggingen skal ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning. Et viktig tiltak er å 
satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe eller bioenergi. 
Fylkesmannen ber derfor om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet som en del av 
planarbeidet.

I denne forbindelse vil vi også vise til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014 og nasjonale mål for 
reduksjon i utslipp av klimagasser. Vi ber om at det legges vekt på en trafikksikker atkomst 
for gående og syklende, og at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre 
god tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 

Når det gjelder ønsket om å legge til rette for handel med plasskrevende varer, så er dette noe 
som vil øke transporten til området og medføre at klimagassutlippene vil øke. Fylkesmannen 
er derfor skeptiske til å åpne opp for handel i dette området. Ringerike kommune skal i gang 
med å rullere kommuneplanens arealdel. En viktig del av dette arbeidet vil blant annet være å 
vurdere hvilke områder i kommunen hvor det skal kunne etableres handel. Et viktig prinsipp 
for å redusere klimagassutslippene er i den sammenheng å konsentrere mest mulig av 
handelen til sentrumsområdet og plassere plasskrevende og arealkrevende varer i 
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randområdene for å redusere transportbehovet. Det aktuelle området ved Kilemoen ligger ca 
4-5 km fra Hønefoss sentrum, og er derfor et område hvor det ikke bør legges til rette for 
besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet. Vi ber om at dette temaet blir nøye vurdert som 
en del av dokumentasjonsunderlaget til planforslaget.

Fylkesmannen viser i den sammenheng til fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur 
hvor plasskrevende varer er nærmere definert. Dette er begrenset til forretninger som 
forhandler biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og 
salg fra planteskoler/hagesentre. Hvis det skal åpnes opp for plasskrevende varer, ber vi 
kommunen om å legge denne definisjonen til grunn og at dette går tydelig frem av 
bestemmelsene. Vi ber også kommunen om å være oppmerksom på bransjeglidning og 
utfordringen med supplerende varegrupper knyttet til virksomheter som i utgangspunktet 
driver med salg av plasskrevende varer.

Utover dette vil vi bemerke at bebyggelsesplanen for området ble vedtatt før 
naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. Det må derfor redegjøres for hvordan de 
miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er 
vurdert og fulgt opp.  Loven fastsetter blant annet mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. 
Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige 
prinsipper som skal legges til grunn for planarbeidet.
  
  

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen



Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

postmottak@
jernbaneverket.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Bankgiro:

76940501888

IBAN-NR.

N054769405001888

SWIFT:

DNBANOKK

jernbaneverket.no

COWIAS Hønefoss
Hvervenmoveien45
3511HØNEFOSS

Henvendelse til: Knut OddvarStene Dato: 15.02.2016
Tlf.: 40870400 Saksref.: 201600782-2
Faks: Deres ref.:

E-post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no Vedlegg:

Ringerike kommune,Follummoen.Gnr/bnr. 50/294m.fl. Merknad til oppstart av
planarbeid.

Viser til mottattvarselomoppstartav planarbeid.Jernbaneverketharenrekkekrav til
planleggingi nærhetenav jernbanen.Informasjonomdissekrav finnesi Jernbaneverkets
veilederfor nasjonaleinteresseri arealplanleggingog i vårt tekniskeregelverk. Jernbaneverket
forventerat forslagstillersetterseginn i dettematerialetfør deutarbeiderforslagtil
reguleringsplan.

Hvis deterbehovfor samrådmedJernbaneverket(jf. vårveileder)eller konkretespørsmålder
deterbehovfor avklaring, takontaktmedsaksbehandlersåtidlig sommulig.

Avstand til jernbanen
I § 10 i lov omanleggogdrift av jernbane,herundersporvei,tunnelbaneog forstadsbanem.m.
(jernbaneloven)av 1. juli 1993heterdet:Det er forbudtutenavtalemedkjørevegenseier å
oppførebygningereller anneninstallasjon,foretautgravingeller oppfyllinginnen30 meter
fra nærmestesporsmidtlinje,dersomikkeannetfølgerav reguleringsplan.Dettegjelderikke
når sporanleggeter endelav offentligeller privat veg.

Langsjernbanelinjenerdetviktig medtilstrekkeligsidearealerfor sikkertogdrift. Detteskal
blantannet:

� sikretilstrekkeligsikt for togfører
� sikretilstrekkeligarealfor snørydding,snølagringog reduserefarenfor sprutfra

sporet
� reduseresikkerhetsrisikoersomfarefor at barnogandrekommerut påsporet,ulovlig

kryssing,gjenstanderpåsporet,blendingsfarem.v.
� sikrehandlefriheti forhold til seneresporomlegging/utvidelser,endringeravanlegg

for tekniskutstyr,masterfor kontaktledning,signalutstyrogstøyskjermer
� sikreforenklettilkomst til sporetognødvendigplassfor reparasjonerogvedlikehold
� bidratil tilstrekkeligavstandi forhold til påregneligemiljøulempersomstøy,

vibrasjoner,strukturlydm.m.

Det skaltungtveiendegrunnertil for å avvikefra avstandengitt i jernbaneloven.



Avrenning:
Tiltaketmåikke endreavrenningsforholdmot jernbanen.Planenmåsikreatoverflatevann
behandlesslik atdetikkeer farefor atutvaskingog/ellerandreendringersomkanpåvirke
jernbanennegativt.Likedanmåplanarbeidetsikreateventuelleendringeri grunnvannet
ikke vil medførenegativevirkningerfor jernbanen.

Eksisterendereguleringsplanviseret størrelangsgåendearealavsatttil formålet
friluftsområdemellomJernbaneverketseiendomogeksisterendeindustriområdet.
Friluftsområdetskrånerkraftig fra industriområdetognedmot jernbanen. Følgeligmå
dettearealetogsåi kommendereguleringsplanavsettestil friluftsområdeeller lignende
formålfor å sikreskråningenmot jernbanen.

Gjerde:
Planforslagetvil trolig medføreøktaktivitet langsjernbanen.Planenmåsåledes
innarbeidesikringstiltaki form avflettverksgjerdepåminimum1,8mhøydemot
jernbanen.Dettemåinnarbeidesi reguleringsbestemmelsene.

Grunnforhold:
Tiltak i grunnen– herundergravingellermasseforflytning– vil, avhengig avdestedlige
grunnforhold,kunnedestabiliserejernbanen.Dettegjelderselvomtiltaketfinnersted
utenfor30-metersgrensen.Tiltakshavermåfølgeligforetanødvendigegrunnundersøkelser
før tiltak iverksettes.

Jernbaneverketforutsetteratdetgjennomføresrisiko- ogsårbarhetsanalyseetterPBL § 4-
3, ogatROS-analysenleggesut til offentligettersynsammenmedplanforslaget.

Medhilsen

RagnhildLien
seksjonssjef
Planogteknikk,forvaltningogsamfunnskontakt

Knut OddvarStene
utrederogplanlegger

Dokumenteter godkjent elektronisk
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Magnus Torp

From: EspenSjåstad<Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no>
Sent: 26. februar 2016 18:59
To: Magnus Torp
Cc: postmottak@ringerike.kommune.no
Subject: SV:Oppstartsvarsel- Reguleringsplan for Follummoen næringsområde gnr/bnr.

50/294
Attachments: Follummoen næringsområde.JPG

Vivisertil mottatte oppstartsvarsel- Reguleringsplanfor Follummoennæringsområdegnr/bnr. 50/294i Ringerike
kommuneav29.1.2016.

Ringeriks-KraftNett har noenett i og rundt planområdet,sevedlagtekartskisse.

Blåstiplet strek– Lavspentkabeltrase
Blåheltrukkenstrek– Lavspentlufttrase
Grønnfirkant – Lavspentkabelskap
Rødstiplet strek– Høyspentkabeltrase
Rødheltrukkenstrek– Høyspentlufttrase
Symbolmedto rødetrekanter– Nettstasjonmedtransformatori kiosk
Symbolmedenrød trekant– Nettstasjonmedtransformator i mast

Vi visertil forskrift for elektriskeforsyningsanlegg(fef 2006)§6-4Avstander,kryssingerognærføringer.Den
horisontaleavstandenfra ytterste fasepå høyspentlinjen til nærmestepunktpåbygningermåværestørre enn6,0
meter.

Ringeriks-KraftNett levererstrømforsyningi samsvar medgitte konsesjoner.I dennesammenhengviservi til våretil
enhvertid gjeldendetilknytnings-/leveringsvilkåri forbindelsemednyeanleggogendringer/flyttinger avvåreanlegg
somfølgeavutbyggingenavplanområdet.Detsammegjelderogsåeventuellemidlertidigeanleggunderarbeidene.
Setilknytningsvilkårpåvårhjemmeside:

http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/

Viønskerå bli informert i denvidereplanfasen.Dette for å kunneplanleggeeventuelle
endringer/flyttinger/ombyggingeraveksisterendeanleggognyeanleggsamtidigmedutbyggingenavplanområdet.

Med vennlighilsen
EspenSjåstad
Sivilingeniør

Mobil +4791655613
Kontor 3211 95 08
e-post Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no



 

Ringerike kommune 
Utbygging 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Ingeborg Faller 
 

Fra:  Kjell Arve Aarebru 

 

  

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/9831-6 6451/16 L12 22.02.2016 

Svar - Varsel om oppstart - 418 detaljreguleringsplan for Follummoen 

næringsområde. 

 

Viser til notat saksnr. 15/9831-5 om oppstart detaljregulering for plan 418 Follummoen 

næringsområde. 

 

Området er bygget ut med infrastruktur, blant annet felles/privat vei og vann- og 

spillvannsledninger. 

 

Ettersom vi forstår skal det ikke gjøres endringer i veier eller byggegrenser, men det vil søkt 

om å endre reguleringsformål og utnyttelsesgrad. 

 

Vedr. vannledninger vil en ta et forbehold: den høyere utnyttelsesgraden og eventuelt krav til 

sprinkling kan medføre at eksisterende vannledninger har for liten kapasitet. 

 

Det vil si at området i tillegg til kravet på 50 l/s mot min. 2 bar trykk må ta høyde for vann til 

sprinkling. Tilsvarende er gjort for den nye virksomheten på Hvervenkastet. 

 

Vi vil kreve at det redegjøres for behovet til sprinklingsvann før planen vedtas, og at det 

gjøres en utredning på det eksisterende vannettet på dette næringsområdet. Det tas inn 

rekkefølgebestemmelse om krav til brannvann, og at det ikke gis igangsettingstillatelse for 

nye bygg før brannvannsbehovet er dekket. Viser også til rekkefølgebestemmelser i gjeldende 

plan. 

 

Vi ønsker å bli holdt orientert i den videre behandling av saken. 

 

 

Vennlig hilsen 

Kjell Arve Aarebru 

Utbygging 

 



Fra: Christina Hansen [Christina.Hansen@statnett.no] 

Til: Magnus Torp [mato@cowi.com] 

Kopi: Statnett Firmapost [firmapost@statnett.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no]; Magne Gullingsrud [magne.gullingsrud@statnett.no]; 

Vidar Gjestemoen [Vidar.Gjestemoen@statnett.no] 

Sendt: 29.02.2016 20:29:58 

Emne: Høringssvar fra Statnett - Varsel om oppstart av planarbeid - Follummoen, Ringerike 

kommune 

Vedlegg:  

Vi viser til oversendte dokumenter i saken.  
 
Det ser ut som om planforslag er lagt slik at tomtegrensen går helt inn mellom dagens ledninger. Det er 
verdt å merke seg at på Ringerike er  byggeforbudsbeltet øket til totalt 85 meter for begge 
ledningene.   Dette måles da 27,5 meter horisontalt og vinkelrett ut til siden fra senter ledning.  Dette 
gjelder på begge sider. 
 
Statnett ønsker å legge til følgende generelle opplysninger:  
I byggeforbudsbeltet til eksisterende ledninger er det etter gjeldene skjønnsforutsetninger, ikke tillatt å 
endre terrenget, anlegge veier, etc. uten skriftlig tillatelse fra Statnett. Ved bruk av anleggsmaskiner, 
kraner, sprengstoff etc, nærmere enn 30 meter fra nærmeste faseline, skal vår ledningsmester varsles i 
god tid før anleggsstart. Det vil da bli tatt kontakt for en befaring, og informasjon om hvilke regler og 
forskrifter som gjelder ved arbeid nær ved Statnetts høyspenningsanlegg. 
 
Fjellsprengning i nærhet av linjer må utføres av kvalifiserte personer og det må brukes Noneltennere, i 
tillegg til full dekning. Alle som skal arbeide innenfor det klausulerte belte må ha gjennomgått Statnetts 
sikkerhetskurs.  
 
Det forutsettes at Statnett fortsatt vil ha tilgang til alle anlegg i forbindelse med drift og vedlikehold, som 
kan bety bruk av både kjøretøy og helikopter. 
 
Kontaktpersoner:  
Ledningsmester:  Vidar Gjestemoen, tlf 911 22 764, 
Statnett Drift: Magne Gullingsrud, tlf 907 38 878 
 
Vi ber om at denne informasjonen blir ivaretatt i den videre planleggingen.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Christina Hansen 
Areal og Miljørådgiver 
Miljø og tillatelser 
M +47 920 65 655 
D +47 23 90 45 31 
T +47 23 90 30 00 
 
Statnett  
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo 



PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo 
 
statnett.no 
 
 
 
 

Fra: Magnus Torp [mailto:mato@cowi.com]  
Sendt: 29. januar 2016 14:36 
Til: Statnett Firmapost <firmapost@statnett.no> 
Emne: Varsel om oppstart av planarbeid - Follummoen, Ringerike kommune 
 
Vedlagt følger varsel om oppstart av planarbeid for Follummoen næringsområdet.  
 
Vennligst bekreft at denne eposten er mottatt. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Magnus Torp 
Arealplanlegger 

Areal og landskap 
 
COWI AS  
Hvervenmoveien 45 
3511 Hønefoss 
Norge 

Telefon, sentralbord: +47 02694 
Mobil: +47 90 18 91 37 
E-post: mato@cowi.no  
www.cowi.no 
 
 



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

506M300002M300008M300053M300054M firmapost@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap 

Postadresse       
Postnummer Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Cowi AS - Hønefoss Dordi Skjevling 

Hvervenmoveien 45 

3511 HØNEFOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

   Gunhild Aaby Holt / 46420423 16/15697-2 Magnus Torp 23.02.2016 

     

      

Uttale til melding om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for 

Follummoen næringsområde i Ringerike kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 29.01.2016. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Saken gjelder 

Det er varslet oppstart av nevnte planarbeid. Området er på ca. 200 daa og er i dag regulert i 

bebyggelsesplan Nedre Kilemoen 2, vedtatt 21.11.2005. Området er regulert til industri og -

lager, høyspentlinje, frisiktsone, friluftsområde og felles avkjørsel. I kommuneplanens 

arealdel, vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til industri - nåværende. Planarbeidet er 

vurdert av tiltakshaver til ikke å utløse krav til konsekvensutredning.  

 

Hensikten med planarbeidet er å erstatte gjeldende plan og å regulere til industri/lager samt 

å åpne for andre typer formål som er relatert til allerede tillatte formål, slik som handel med 

plasskrevende varer. Det er også hensikten å øke utnyttelsesgraden.  

 

Atkomst fremgår ikke av oppstartsvarselet. Ut fra varslet planavgrensning synes atkomst å 

bli via kommunal veg Follummoveien ut på Fv172. Fra krysset Follummoveien x Fv172 er det 

cirka 500 m til E16.  
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Statens vegvesen har følgende innspill til arbeidet med reguleringsplanen 

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være 

godkjent kommune(del)plan. Det er uklart presist hvilke arealformål planarbeidet er tenkt å 

åpne for. At det skal åpnes for andre typer formål (enn industri og -lager) som er relatert til 

allerede tillatte formål, slik som handel med plasskrevende varer, gir en indikasjon på at det 

er ønskelig å regulere for formål som ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan. Vi 

forutsetter at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes i reguleringsplanen. 

Det er blant annet forhold som knytter seg til arealpolitiske føringer, trafikk, støy og 

trafikksikkerhet. 

 

Planarbeidet skal åpne for økt utnyttelsesgrad og andre arealformål enn regulert i gjeldende 

plan. Regulering av ny og økt virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og 

avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres. Det må som en 

del av planarbeidet utarbeides dokumenteres hvilke trafikktyper og -mengder ny 

reguleringsplan kan tenkes å påføre det øvrige vegnettet på hverdager og for 

toppbelastninger. Kryssene for Follummoeveien x Fv172 og Fv172 x E16 må inngå i 

analysen. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder 

skoleveger) må avklares.  

 

I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- 

eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt 

gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for 

regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. 

 

Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle 

området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg må støyforholdene 

være dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Det må også vurderes om 

trafikkøkning som følge av plantiltaket vil påvirke eksisterende støyømfintlige formål i 

området. Vi minner om at byggegrensen gjelder for alle tiltak, for eksempel veger, 

parkeringsplasser m.m. 

 

Videre ber vi om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Vi viser i øvrig til Rikspolitiske retningslinjer for 

samordnet areal- og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009, Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442/2012, nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser, 

regional Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023 og Sykkelbyavtalen Hønefoss 

2015-2020. 
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Vi forutsetter ny uttale senest i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

 

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Anders O. T. Hagerup    

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt 

     

 

    

 

 

  

 

Kopi  

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

COWI AS v/ Magnus Torp 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR 

Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 HØNEFOSS 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/1175-2   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Hønefoss Ballklubb  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja   

 Hønefoss Ballklubb org.nr 974 338 947 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for AKA Arena.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Kåre Aspen f. 29.5.1953 godkjennes som styrer og Ove Karlsen f. 13.3.1973 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2019 – 2020 for Ringerike kommune.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

Hønefoss Ballklubb har søkt om fornyelse av skjenkebevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 
Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politi for 

uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som søkes 

godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått obligatoriske 

kunnskapsprøver.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det søkes om samme type bevilling som stedet innehar i dag.



 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/1760-2   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Kooperativen AS 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Kooperativen AS org.nr 995 188 740 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Kooperativen, Nordre Torv 2, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Kjell-Eric Andersen f. 27.5.1968 godkjennes som styrer og Terje Andersen f. 27. 8. 

1961 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitiske handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Kooperativen AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. 

Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 9.6.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/2510-4   Arkiv: U63 &18  

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Sørsida Grill & BBQ  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Sørsida AS org.nr 917 032 157 gis serveringsbevilling og alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Sørsida Grill & BBQ, 

Arnemannsveien 3, Hønefoss 

 Jonas Gythfeldt f. 1.10.1976 godkjennes som styrer for bevillingen og Kjetil Viken f. 

4.5.1971 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen 

 For øvrig gjelder følgende: 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder 

for de arealer innsendte tegninger viser. 

b) Bevillingen gis under forutsetninga av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i 

nøye samsvar med de til enhver gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, 

forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Sørsida AS ønsker å starte Sørsida Grill & BBQ i Arnemannsveien 3. Søknaden er kun sendt 

politiet og rusenheten for uttalelse, da pliktige oppgaver fra skatteetaten er vedlagt 

søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Bevillingssøker skriver følgende i sin konseptbeskrivelse: 

«Sørsida Grill & BBQ skal servere mat med røtter fra de amerikanske sørstatene. 

Restauranten vil foreløpig satse på middagsservering, samt servering av småretter, snacks og 

drikkevarer til et voksent publikum etter normal «middagstid». Restauranten skal dog ikke 

være noen nattklubb og våre foreløpige plan er å stenge før midnatt alle dager i uken, med 

unntak når vi gjennomfører kulturelle arrangementer. Slike arrangementer vil forekomme 

unntaksvis og ikke i fast mønster. Antatt åpningstid vil være 15:30 til 21:30 (tirsdag-

onsdag+søndag) og 15:30 -23:30 (fredag og lørdag). Restauranten vil også tilby take-out og 

cateringtjenester. Sørsida Grill & BBQ skal være en familievennlig restaurant uten 

aldersgrense. Det vil allikevel være slik at enkelte arrangementer vil bli tillagt en 

aldersgrense når dette er hensiktsmessig. Foreløpig har vi ikke søkt om uteservering da det i 



skrivende stund er uklart hvordan utearealet vil se ut, men det er godt mulig en slik søknad 

vil komme på et senere tidspunkt. Arealet vil da uansett være begrenset». 

 

Det er ingen negative merknader fra høringsinstansene. Personene som søkes godkjent som 

styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener serveringssted vil være et positivt tilskudd til dagens restauranttilbud i 

Hønefoss. 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.  

 

Vedlegg 

 

Ved behov for vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/2697-4   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Pacino's  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Fusion Cuisine AS org.nr 997 806 409 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Pacino’s, Arnemannsveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ahmed M. Hussein f. 12.3.1978 godkjennes som styrer og Merethe Lind f. 30.1.1974 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetninger av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan2016-2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

Fusion Cuisine AS har overtatt lokalene ved siden av Lloyds Pub. Det har tidligere vært 

drevet bar i lokalene.  

 

Søknaden er sendt politi, skatteetaten, skatteoppkrever og rusenheten for uttalelse. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Søknaden viser at stedet skal servere italiensk mat, kafe, desserter. I tillegg vil stedet drives 

som bar med musikk i helgene. Det er 24 sitteplasser innendørs, og 30 sitteplasser utendørs. 

 

Det har tidligere vært drevet bar i de angjeldende lokalene, som ligger på Hønefoss Bru. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan. 

 

Juridiske forhold  

 



Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Bevillingssøker og 

personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer fyller vandelskravene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Bevillingssøker har ikke hatt skjenkebevilling tidligere, men driver i dag gatekjøkken i 

Fossveien. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad med vedlegg, mottatt 26.4.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 27.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 28.4.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 6.5.2016 

Uttalelse fra Skatt Midt-Norge, mottatt 12.5.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 6.5.2016 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/1169-10  Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling  - Hønefoss Bowlingsenter AS  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Hønefoss Bowlingsenter AS org.nr 985 867 712 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgate 30, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Marie J. Paulsson Berg f. 10.9.1984 godkjennes som styrer og Rune Herold 

Andersen f. 20.5.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser fastsatt i lover, 

forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Hønefoss Bowlingsenter AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni.  

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/2696-6   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Café Casablanca  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Fusion Cuisine AS org.nr 997 806 409 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Café Casablanca, Arnemannsveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ahmed M. Hussein f. 12.3.1978 godkjennes som styrer og Merethe Lind f. 30.1.1974 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetninger av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan2016-2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

Fusion Cuisine AS har overtatt lokalene der Un Poco tidligere drev bar. Søknaden er sendt 

politi, skatteetaten, skatteoppkrever og rusenheten for uttalelse. 

 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Søknaden viser at stedet skal servere marokkansk og spanskinspirert mat. I tillegg vil stedet 

drives som bar med musikk i helgene. Det er 24 sitteplasser innendørs, og 28 sitteplasser 

utendørs. 

 

Det har tidligere vært drevet bar i de angjeldende lokalene, som ligger på Hønefoss Bru. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkoholpolitisk handlingsplan. 

 

Juridiske forhold  

 



Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Bevillingssøker og 

personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer fyller vandelskravene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Bevillingssøker har ikke hatt skjenkebevilling tidligere, men driver i dag gatekjøkken i 

Fossveien. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad med vedlegg, mottatt 26.4.2016 

Brev til høringsinstanser, datert 27.4.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 28.4.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 6.5.2016 

Uttalelse fra Skatt Midt-Norge, mottatt 12.5.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 6.5.2016 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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