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Metode
For å velge ut hvilke bærekraftsmål Ringerike bør ha 
fokus på er alle 17 mål og 169 delmål gjennomgått og 
relevans for Ringerike vurdert. I dette dokumentet be-
lyses følgende spørsmål for hvert av bærekraftsmåle-
ne:

• Nasjonale forventninger og statlige føringer. Un-
der denne overskriften belyses det om det er na-
sjonale forventninger eller statlige føringer som 
tilsier at området bør prioriteres.

• Hva er kommunens ansvar og virkemidler innen-
for området? Under denne overskriften belyses 
det om kommunen har virkemidler eller annen mu-
lighet til å bidra til høyere måloppnåelse på områ-
det enn i dag.

• Belyse lokale muligheter og utfordringer; Har 
Ringerike kjente muligheter eller utfordringer på 
området, herunder utfordringer identifisert i folke-
helseoversikten?

• Helhetsvurdering; Bærekraftsmålene kobles opp 
mot ansvaret kommunen har innenfor de uli-
ke områdene, hvilke forventninger staten har til 
kommunen og hvilke virkemidler og utfordringer 
kommunen har. Basert på dette gis en vurdering 
av områder vi har mulighet til å påvirke, og så en 
helhetsvurdering av hvilke bærekraftsmål Ringeri-
ke bør ha som fokusområder.

Figuren til høyre viser sammenhengen.
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Kommunene har ansvar for å sørge for gode 
og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger 
det, uavhengig av alder eller helsesituasjon.  
Kommunene har gjennom barnehagene, skole, 
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god 
helse for innbyggerne, og utjevne forskjeller i 
helsetilstand som kan forklares med sosial og 
økonomisk ulikhet.

«Sikre god helse og fremme livskvali-
tet for alle, uansett alder» 

Kommunens ansvar og 
virkemidler

Nasjonale forventninger til 
planlegging

Kommunene planlegger aktivt for å motvirke 
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til 
utjevning av sosiale forskjeller (...).

Kommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god 
psykisk og fysisk helse i planleggingen.

Kommunene sikrer trygge og helsefremmende 
bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og 
luftforurensning 

Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og 
helhetlig tilnærming til utvikling av aldersvennli-
ge kommuner og fylker.

Lokale muligheter og 
utfordringer 
• Livsstilsrelaterte sykdommer i Ringerike lig-

ger noe over landsgjennomsnittet. De hvor 
Ringerike skiller seg mest ut er:

 - Overvekt: ca. 44% (kvinner ved første svan-
gerskapskontroll) overvektige, noe som er 
10% høyere enn landsgjennomsnittet. 

 - Kols: I Ringerike er det 4,4 pasienter per 
1000 innbygger som har kols, mens i landet 
som helhet er det 3.2.

 - Andel personer med psykiske symptomer 
og lidelser i alle aldre er 16,3% i Ringerike 
mot 15,2% i landet forøvrig.

• Det er 8% (kvinner ved første svangerskaps-
kontroll) som røyker i Ringerike, noe som er 
2% høyere enn landsgjennomsnittet. Det er 
en nedadgående trend.

• Vaksinasjonsdekningen i Ringerike er for 
lav for de eldste barna. For 16-åringer er 
vaksinasjonsdekningen 86,8%. Dette er 
4,5% under landsgjennomsnittet, og under 
anbefalt nivå for flokkbeskyttelse.

• Mange private vann- og avløpsanlegg opp-
fyller ikke dagens krav.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om god helse handler om å leve friske 
og sunne liv som er en forutsetning for å oppnå 
bærekraftig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
God arealplanlegging er viktig for å gjøre det 
enkelt og trygt å bevege seg for alle og frem-
me økt fysisk aktivitet i hverdagen, f.eks. gjen-
nom tilrettelegging for gående og syklende og 
god tilgjengelighet til nærfriluftsområder. Også 
tilrettelegging for friluftsliv, som gir variasjon, 
stillhet og ro, er viktig for folkehelsen. I Ringeri-
ke er sosiale forskjeller en utfordring, noe som 
har en klar sammenheng med livsstilsrelaterte 
sykdommer. Her er kommunens helse- og om-
sorgstiltak sentralt. 

Fokusområde for Ringerike?
Forventningen om befolkningsvekst og økt ut-
bygging i årene fremover gjør det særlig viktig 
at kommunen gjennom sin arealplanlegging og 
annen myndighetsutøvelse tilrettelegger for at 
innbyggerne kan leve sunne og aktive liv, samt 
at helsebelastende forurensning til luft, vann og 
jord forebygges. God helse er viktig i alt kom-
munen foretar seg.

• Økt aktivitet innen utbygging samt økende 
utfordringer med flom og overvannshåndte-
ring som følge av klimaendringer, kan øke 
risikoen for forurensing til luft, vann og jord.

• På landsbasis, og antakelig også i Rin-
gerike, er det et tydelig fall i andelen som 
oppfyller minimumsanbefalingene til fysisk 
aktivitet fra 6 år til 15 år. Kun 30% av den 
voksne befolkning oppfyller anbefalingene.



Kommunen har ansvar for drift av barnehager 
og grunnskoler. Alle barn og unge skal ha et 
trygt og godt barnehage- og skolemiljø som 
fremmer trivsel og læring. Utdanningsarenaer 
som barnehager, grunnskoler, videregående 
skoler og universitet/høyskole, er en av de vik-
tigste faktorene som bidrar til utjevning av sosi-
ale forskjeller i befolkningen.

«Sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for 

livslang læring for alle» 

Kommunens ansvar og 
virkemidler

Nasjonale forventninger til 
planlegging
«Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går 
svært ofte gjennom frivillig virksomhet og opple-
velser gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet. Bred 
deltakelse er et middel for å sikre tillit, felleskap, 
beredskap, likestilling, kompetanse og velferd i lo-
kalsamfunnene. Det er viktig at kommunene leg-
ger til rette for dette.»

Lokale muligheter og 
utfordringer 
• Det er full barnehagedekning.
• 93 % av alle barn i førskolealder har barne-

hageplass, mens 74 % av barn med mino-
ritetsbakgrunn har barnehageplass.

• Ringerikselevene scorer likt med eller høy-
ere enn landet forøvrig på læringsmiljøet.

• Andelen elever som opplever mobbing er 
nær landsgjennomsnittet.

• 8% av elevene i grunnskolen i Ringerike 
mottar spesialundervisning. 

• Ringerikselevens grunnskolepoeng er i 
snitt noe lavere enn landsgjennomsnittet.

• Ringerike har flere innbyggere med kun 
grunnskole som høyeste fullførte utdanning 
(31%) og færre med universitets- /høgsko-
leutdanning (27%) enn landet for øvrig.

• Flere i Ringerike tar høyere utdanning, og 
dette følger trenden til resten av landet. 

Helhetsvurdering
Målet om god utdanning handler om å skape 
grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jen-
ter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med 
god kvalitet, og den skal være gratis.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike har gutter og jenter lik tilgang til gra-
tis utdanning med god kvalitet. Barnehage og 
skole har likevel utfordringer. Flere barn med 
minoritetsbakgrunn bør ha barnehageplass, 
læringsmiljøet, spesielt på ungdomstrinnet, må 
bli bedre og andelen elever som opplever mob-
bing må reduseres. Godt tilpasset undervisning 
kan redusere antall elever som mottar spesial-
undervisning. 

Gode barnehager, skoler, bibliotek og kulturtil-
bud sammen med et mangfold av frivillige or-
ganisasjoner bidrar til like muligheter, bygger 
kompetanse for fremtiden og skaper holdninger 
som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling. Å 
innarbeide gode vaner med regelmessig fysisk 
aktivitet og riktig kosthold i barne- og ungdoms-
årene er viktig for god vekst og utvikling. Dette 
er med på å utjevne sosiale forskjeller. 

Fokusområde for Ringerike?
Skoler og barnehager er viktige arenaer hvor 
elever utvikler kunnskap og holdninger så de 
kan mestre livene sine og delta i arbeid og fel-
lesskap i samfunnet. Dette skal bidra til å utjev-
ne sosiale forskjeller og legge til rette for at alle 
får like muligheter og utgangspunkt for fremti-
den. 

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune



Kommunen må legge til rette for et variert 
næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter 
befolkningen og hvor enda flere kommer i 
arbeid. Kommunen må tilrettelegge for at nye 
bedrifter kan etablere seg, og at eksisterende 
bedrifter og arbeidsplasser videreføres.  

Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og 
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for 
næringsutvikling, kan dette bidra til å tiltrekke 
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og 
næringer.ede arbeidsplasser og næringer.

Kommunens ansvar og 
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til 
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling, inno-
vasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et inklude-
rende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige arealer 
som ivaretar samfunnets behov. 

Kommunene legger til rette for økt verdiskaping og 
nye grønne næringer innenfor jord- og skogbruk. 

Kommunene sikrer viktige mineralforekomster i 
sine planer og avveier utvinning mot miljøhensyn 
og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og lag-
ring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.

Lokale muligheter og 
utfordringer 
• Det er store grus- og sandressurser av 

nasjonal betydning i kommunen, store 
skogkommune, samt flere massedeponier. 

• Ringerike spisser næringsarbeidet og 
fokuserer på etablering av verdiskapende 
arbeidsplasser

• Ringerike setter i gang prosjekter som for 
eksempel ”spillvarme-prosjektet”

• Den private sysselsettingsandelen er lav i 
Ringerike.

• I Ringerike er ca. 10% av husholdningene 
lavinnteksthusholdninger. Dette er 1% fler 
enn i landet forøvrig.

• Arbeidsledigheten har hatt en jevn nedgang 
de siste årene i alle aldersgrupper, og i 2018 
lå den på 2,3%. Blant personer under 30 år 
har økt det siste året i Ringerike.

Helhetsvurdering
Målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst 
handler om å skape økonomisk vekst og nye 
arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid, noe 
som er en forutsetning for bærekraftig utvikling. 

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en høyere andel med lav inn-
tekt enn landet for øvrig. I tillegg er den private 
sysselsettingen lav. Det er også en utfordring 
at høyt utdannede ikke finner relevant arbeid i 
kommunen, og dermed pendler ut. Kommunen 
kan gjennom arealplanlegging legge til rette 
for utvikling av for eksempel næringsområder, 
som kan bli fremtidige arbeidsplasser.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kommune satser på vekst i arbeids-
plasser og har som mål om å skape 1 ny ar-
beidsplass per 2. netto nye innbygger. Dette 
målet er del av de overordnede målene for næ-
ringspolitikken i Ringeriksregionen. Målet er 
viktig for verdiskapningen og for å beholde og 
trekke til å seg mennesker som ønsker å bo og 
arbeide i kommunen. For at disse arbeidsplas-
sene skal bli bærekraftige og fremtidsrettede er 
det sentralt at kommunen bruker sin myndig-
het og pådriverrolle til å stimulere til grønn næ-
ringsutvikling, innovasjon og samarbeid som 
gir effektiv ressursutnyttelse. 

«Fremme varig, inkluderende og bære-
kraftig økonomisk vekst, full sysselset-

ting og anstendig arbeid for alle»

• Det er mange som pendler ut av Ringerike 
kommune. I 2018 var det 4795 personer. 
Én av grunnene til dette kan være at man-
ge med høy utdanning ikke finner relevant 
arbeid i Ringerike.



Kommunen har et ansvar for å legge til rette 
for innovative næringer og sikre infrastruktur lo-
kalt som bidrar til å sikre bærekraftig utvikling 
av Hønefoss og lokalsamfunnene. En robust in-
frastruktur tåler klimaendringer og sikrer grønn 
mobilitet. Ringerike kommune må sikre at ny in-
frastruktur ikke har like stort vedlikeholdsbehov 
som dagens løsninger, og er tilpasset et våtere 
og villere klima.

Det vil bli økende behov for tilgang og tilrette-
legging av informasjons- og kommunikasjons-
teknologi.

Kommunens ansvar og 
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til 
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling, 
innovasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et in-
kluderende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige 
arealer som ivaretar samfunnets behov. 

(...) Lokalisering av boliger, service, handel og 
andre arbeidsplass- og besøksintensive virk-
somheter vurderes i sammenheng med eksis-
terende eller framtidige kollektivknutepunkt.

(...) Planene fastsetter regionalt utbyggings-
mønster, senterstruktur og hovedtrekk i trans-
portsystemet.

Lokale muligheter og 
utfordringer 
• 4% benytter kollektivtilbudet til daglige rei-

ser, 76% med bil. Ungdom ønsker hyppige-
re avganger.

• Ringerike yter indirekte finansielle tjenes-
ter til innovasjon gjennom å gi tilskudd 
til kommunens eget virkemiddelapparat, 
utviklingsaktører og prosjektstøtte.

• Mange høyt utdannede finner ikke relevant 
arbeid i Ringerike. Dette medfører at de må 
pendle ut av kommunen.

• Tilgjengeligheten til lekeplasser og idretts-
anlegg er begrenset blant annet på grunn 
av manglende tilrettelegging på gang- og 
sykkelveier.

Helhetsvurdering
Målet om innovasjon og infrastruktur er den 
underliggende strukturen som må være på 
plass for at et samfunn skal fungere. Investe-
ringer i transport, vanningssystemer, energi og 
informasjonsteknologi er helt avgjørende for å 
skape en bærekraftig utvikling. Teknologi, inn-
ovasjon og god arealplanlegging kan bidra til 
å løse miljømessige utfordringer som følger ut-
byggingen av infrastruktur.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og sir-
kulærøkonomi kan kommunen innen sin pådri-
verrolle for næringsutvikling, bidra til å tiltrekke 
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og 
næringer. Kommunen kan bidra til dette målet 
både gjennom sin arealplanlegging og som in-
itiativtaker og pådriver for samarbeid mellom 
næringsaktører som gir mer effektiv ressursut-
nyttelse, f.eks. mer effektiv utnyttelse av over-
skuddsvarme fra industri til annen næringsut-
vikling.

Fokusområde for Ringerike?
Innovative næringer og god infrastruktur er es-
sensielt for utviklingen av et bærekraftig sam-
funn. Ringerike arbeider kontinuerlig med god 
samfunnsutvikling, men har stort forbedrings-
potensial på dette målet. Ved ny byplan er Hø-
nefoss godt rustet for fremtidig planlegging, 
men Ringerike har fortsatt behov for bedre 
planlegging av samfunnet, samt tilrettelegging 
og samarbeid for innovative næringer. 

«Bygge robust infrastruktur, fremme 
inkluderende og bærekraftig industria-

lisering og bidra til innovasjon»



Kommunen har mulighet gjennom ulike kom-
munale støtteordninger å hjelpe vanskeligstilte 
mennesker og familier inn i arbeidsmarkedet 
og på boligmarkedet. Kommunen må planlegge 
for varierte boområder som sikrer likeverdige 
oppvekstsvilkår og gjennom kjøp av kommu-
nale boliger i boligprosjekter bidra til å utjevne 
bomiljøene. 

Utdanningsarenaer som barnehage, skole og 
universitet/høyskole, er en av de viktigste fakto-
rene som bidrar til utjevning av sosiale forskjel-
ler i befolkningen. Barnehage og grunnskole 
danner grunnlaget for å lykkes i utdanningslø-
pet og er dermed en viktig ressurs for helse og 
livskvalitet.

Kommunens ansvar og 
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til 
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og 
forebygge levekårsutfordringer og bidrar til utjev-
ning av sosiale forskjeller (...)

Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal og 
samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstør-
relse og nærområder, og ved å regulere nok bolig-
tomter.

Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger 
for vanskeligstilte i boligmarkedet.

Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelag-
te boliger for eldre og personer med nedsatt funk-
sjonsevne.

Lokale muligheter og 
utfordringer 
• Hønefoss sentrum er ikke godt nok univer-

selt utformet. Blant annet tilfredsstiller kun 
10% av inngangspartiene krav om tilgjen-
gelighet til rampe. Kun 63% av de kartlagte 
strekningene tilfredsstiller kravene til stig-
ningstall, og kun 55% av veiene har lede-
linje med god kontrast.

• I Ringerike er det 61% av ungdom som del-
tar i frivillige organisasjoner, mens i landet 
som helhet er det 66%. 

• Ringerike kommune bruker mindre på kul-
tur og idrett enn sammenliknbare kommu-
ner. I 2017 brukte kommunene i Buskerud 
i snitt 2,088 millioner, mens Ringerike kom-
mune brukte 1,215 millioner. Dette beløpet 

Helhetsvurdering
Målet om mindre ulikhet handler om den øko-
nomiske veksten som har ført til at flere land 
har blitt rikere, men dette fører ikke automatisk 
til mindre fattigdom. En rettferdig fordeling av 
et lands ressurser er nødvendig for å redusere 
fattigdom og skape stabile samfunn.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en større andel med grunn-
skole som høyeste fullførte utdanning enn 
landet som helhet. Å redusere utdanningsfor-
skjeller kan bidra til å redusere ulikheter i folks 
helse. Barnehage, skole og universitet/høgsko-
le er en av de viktigste faktorene som bidrar til 
mindre sosiale forskjeller. 

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet har en klar sammenheng med mål 
om god helse og god utdanning. 

«Redusere ulikhet i og mellom land»

er både private organisasjoner og kommu-
nens drift.

• Valgdeltakelsen i 2015 var på 52.8%, noe 
som er under landsgjennomsnittet på 60%. 

• I Ringerike opplever ca. 20% av ungdom-
mene ensomhet.

• 31% av Ringerikes befolkning har grunn-
skole som høyeste fullførte utdanning, 27% 
har høyskole/universitetsutdanning. Dette 
er lavere enn landet for øvrig.   

• Det er full barnehagedekning, hvor 93% går 
i barnehagen. 74% av de med minoritets-
bakgrunn går i barnehagen.



By- og tettstedsutviklingen må rette seg mot 
både de miljømessige, sosiale og økonomiske 
dimensjonene i bærekraften. Den miljømessi-
ge dimensjonen handler om å sikre hensynet 
til miljøet, satse på innovasjon og ny teknolo-
gi. Den økonomiske dimensjonen handler om 
å skape økonomisk livsgrunnlag i et langsiktig 
perspektiv. Den sosiale dimensjonen handler 
om å fortsette innsatsen for å skape sosial ba-
lanse i lokalsamfunnene.

Kommunens ansvar og 
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til 
planlegging
Kommunene legger til rette for vekst og utvikling 
i kompakte og klart avgrensede byområder gjen-
nom regionale bolig-, areal- og transportplaner (...) 

Kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse 
i byområder gjennom fortetting og transformasjon 
med kvalitet i omgivelsene (...)

Kommunene legger til rette for sykling og gange 
i byer og tettsteder, blant annet gjennom trygge 
skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling 
fra kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder, 
og for transportløsninger for grupper som er min-
dre mobile.

Lokale muligheter og 
utfordringer 
• 86% av Ringeriksboligene er en-, tomanns-

boliger og rekkehus, og 14% boligblokker.
• Ringerike skiller seg ikke ut fra sammen-

lignbare kommuner når det gjelder antall 
kommunalt disponerte boliger. 

• Kollektivtilbudet er ikke godt nok i kommu-
nen, særlig ut i distriktene.

• 76% av de daglige reisene er med bil, og 
4% kollektiv.

• Løsmasseskred, flom og overvann er de 
største utfordringene når det gjelder natur-
farer, som følge av klimaendringer. 

• Ringerike vannverk har en score på 99,8% 
på god drikkevannskvalitet og leveringssta-
bilitet. 

• Kommunen er ikke godt nok universelt ut-
formet, og tilgjengeligheten til sosiale møte-
plasser er noe begrenset. Mangelfull inklu-
dering på sosiale arenaer, blant annet på 

Helhetsvurdering
Målet handler om å skape attraktive og bære-
kraftige by og tettsteder i kommunen, samt sik-
re allmenn tilgang til grunnleggende behov som 
trygg bolig, trygge møteplasser, trygg transport 
og grøntområder på en bærekraftig måte og til 
en overkommelig pris. 

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike skal planlegge for 10.000 nye inn-
byggere fram mot 2030. Når 70% skal bo i Hø-
nefoss og 30% i tettstedene må det sikres at 
kommunen henger sammen både sosialt og 
fysisk. I tett dialog med innbyggerne må det 
sikres gode bomiljøer for alle, adgang til rekre-
ative arealer, samtidig som vi arbeider mot en 
grønnere utvikling gjennom holdningsskapen-
de arbeid og innovasjon. Plan- og bygnings-
loven er det viktigste verktøyet i arbeidet med 
dette bærekraftsmålet.

Fokusområde for Ringerike?
Fremtidige samferdselsprosjekter gir forvent-
ninger om befolkningsvekst og økt utbygging i 
kommunen. Ringerike har en unik mulighet til å 
styre samfunns- og byutviklingen i bærekraftig 
retning i årene som kommer, gjennom sin sam-
funns- og arealplanlegging. 

«Gjøre byer og bosettinger inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og bærekraftige»

grunn av mangel på universell utforming, 
kan føre til redusert psykisk helse og redu-
sert livskvalitet.

• I kommunens overordnede planarbeid er 
det satt et mål om å planlegge for 70% av 
befolkningsveksten i Hønefoss-området, 
og 30% i de prioriterte lokalsamfunnene.



For å nå globale klimamål og forhindre de far-
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli-
masystemet kreves handling både globalt, na-
sjonalt og lokalt. Kommunen har et ansvar for 
å sikre at kommunens areal og innbyggere er 
best mulig rustet for å redusere klimagassut-
slipp og konsekvensene av klimaendringene. 

Kommunen har mange virkemidler og roller 
som kan brukes for å redusere klimagassut-
slipp, herunder rollen som planmyndighet, tje-
nesteyter, innkjøper, myndighetsutøver, eien-
domsutvikler og holdningsskaper. Hver enkelt 
innbygger og forbruker må endre vaner, og 
kommunen kan være en tilrettelegger innen de 
områdene vi har virkemidler. Kommunene skal 
gjennom planlegging også bidra til at samfun-
net forberedes og tilpasses klimaendringene, 
herunder unngå eller begrense risiko, sårbar-
het og ulemper.

Kommunens ansvar og 
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til 
planlegging
Kommunene vektlegger arbeidet med å redusere 
utslipp av klimagasser, inkludert utslipp fra areal-
bruksendringer, mer effektiv energibruk og miljø-
vennlig energiomlegging. Oppdatert kunnskap om
forventede klimaendringer og konsekvenser
brukes i planleggingen.

Kommunene legger vekt på klimatilpasning og 
samfunnssikkerhet i sin planlegging, og legger 
de høye alternativene fra nasjonale klimafram-
skrivinger til grunn for arbeidet. Risiko- og sårbar-
hetsanalyser legges til grunn for plan- og bygge-
saksbehandlingen.

Lokale muligheter og 
utfordringer 
• Direkte klimagassutslipp i Ringerike var 

snaut 100 000 tonn CO2-ekvivalenter i 
2017. 50% av utslippene kommer fra veitra-
fikk, 14% fra industri og 21% fra jordbruk. I 
tillegg kommer indirekte utslipp som fysisk 
skjer utenfor kommunen, men som forårsa-
kes av Ringerike kommune og Ringeriks-
samfunnets forbruk av varer og tjenester.  

• Klimaendringer gjør at det i årene frem-
over er forventet kraftigere og hyppigere 
styrtregnepisoder og regnflommer. Dette 
øker risikoen for løsmasseskred.  Mange 

Helhetsvurdering
Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har utfordringer innen både klima-
gassutslipp og klimatilpasning. Samtidig har 
kommunen mange virkemidler og roller som 
kan brukes for å redusere klimagassutslipp, 
fremme miljøvennlig energiomlegging og ener-
gieffektivisering og klimatilpasning. I følge FNs 
klimapanel må verdens utslipp være netto null 
innen 2050 for å begrense den globale oppvar-
mingen til 1,5 grader. Kommunestyret i Ringe-
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen 
klimagassreduksjoner og energieffektivisering 
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens 
samfunnsdel når denne revideres. 

Fokusområde for Ringerike?
For å nå globale klimamål og forhindre de far-
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli-
masystemet har vi dårlig tid til å omstille oss. 
I tillegg må vi systematisk planlegge for å bli 
best mulig rustet for konsekvensene av de kli-
maendringene vi ikke kan forhindre. Kommu-
nen må ta sin del av ansvaret og bruke sine 
virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra 
egen virksomhet og fra Ringerikssamfunnet for 
øvrig. Dette målet henger tett sammen med fle-
re mål, spesielt mål 7 Ren energi for alle som 
kan inngå i et felles satsingsområde innen kli-
ma og energi. 

«Handle umiddelbart for å bekjempe 
klimaendringene og konsekvensene av 

dem» 

områder i Ringerike kommune har marin lei-
re som stedvis er kvikkleire. Flere steder er 
boliger plassert i flomsone for 200-årsflom 
med fare for oversvømte kjellere eller over-
svømte hus. Videre vil klimaendringer øke 
utfordringer med overvannshåndtering.



Kommunen har et ansvar som planmyndighet 
og landbruksmyndighet for å sikre bærekraftig 
forvaltning av arealer, arter og økosystemer. 
Dette er viktig for å redusere tap av naturlige 
habitater og biologisk mangfold. Kommunen 
forvalter tilskuddsordninger i jordbruket som 
stimulerer til miljøtiltak som; ivareta kulturland-
skapet, bedre jordstrukturen, minske avrenning 
til vassdrag og redusere bruk av plantevern-
midler.

Kommunens ansvar og 
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til 
planlegging
Kommunene legger til rette for gode leveområder 
for ville, pollinerende insekter gjennom planleggin-
gen og drift av arealer. 

Kommunene sikrer viktige jordbruksområder og 
kulturlandskap i landbruket gjennom langsiktige ut-
byggingsgrenser. (...) dyrka mark vurderes i sam-
svar med det nasjonale jordvernmålet. 

Fylkeskommunene og kommunene identifiserer og 
tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområ-
der, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske ver-
dier, kulturmiljø og landskap i planleggingen. 

Lokale muligheter og 
utfordringer 
• Over 2000 arter er utrydningstruet i Nor-

ge, hovedgrunnen er endret arealbruk. Kli-
maendringer gjøre mange av disse artene 
enda mer sårbare. Geologiske forhold gir 
Ringerike høy tetthet av viktige naturtyper 
og høyt biologisk mangfold i flere områder. 
Ringerike har mange forekomster av rødlis-
tearter, bl.a. arten dragehode. Kartlegging 
og registrering av arter og naturtyper er 
mangelfull eller utdatert i deler av kommu-
nen.

• Det er mange forekomster av fremmede ar-
ter i kommunen, og flere av disse er klassi-
fisert som arter med svært høy og høy øko-
logisk risiko. 

• Antallet pollinerende insekter har gått dras-
tisk ned i Europa de siste tiårene, og i Nor-
ge er 25% av alle pollinerende insekter på 
rødlista. I Ringerike kan mangel på pollina-
torer bli en utfordring både for det biologiske 
mangfoldet og for frukt- og bærproduksjon.

Helhetsvurdering
Målet om liv på land handler om å redusere tap 
av naturlige habitater og biologisk mangfold 
som er en del av vår felles arv. 

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har store skogområder hvor bære-
kraftig forvaltning blir viktig fremover av hensyn 
til både naturmangfold, klima og næring. Vide-
re har kommunen viktige økosystemer både i 
høyfjellet og i og langs vassdrag. Kompakt by-
utvikling og fortetting fremfor utbygging av nye 
områder, kan redusere press for å bygge ut na-
turområder og bidra til å bevare livet på land. 

Fokusområde for Ringerike?
Utbygging av ny E16, Ringeriksbanen, nye bro-
er og veier samt tilhørende befolkningsvekst, 
må forventes å gi økt press på omdisponering 
av habitater som er viktige for naturmangfold. 
Det er kommunens ansvar å hensynta livet på 
land gjennom arealplanlegging og andre tiltak 
som sikrer bærekraftig forvaltning av arealer, 
arter og økosystemer. Gode rutiner, tilstrekke-
lig kunnskap og klare prioriteringer innen areal-
planlegging blir viktig. 

«Beskytte, gjenopprette og fremme bære-
kraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraf-
tig skogforvaltning, bekjempe ørkenspred-
ning, stanse og reversere landforringelse 

samt stanse tap av artsmangfold»

• Forurensning til vann og vassdrag kan 
komme fra grave- eller byggearbeider i for-
urenset grunn nær vassdrag, avrenning fra 
landbruk, lekkasjer fra avløpsanlegg, indus-
tri m.m. Forurensning av vann og vassdrag 
kan ha konsekvens både for planter og dyr 
i vassdraget og for folkehelse, for eksempel 
ved bading, konsum av fisk fra ferskvann, 
spredning til drikkevann mm.



For å skape et godt og inkluderende samfunn 
er det viktig i kommunen å ha et godt samar-
beid innad organisasjonen, ut mot næringsak-
tører, mot overordnede myndigheter og innbyg-
gerne forøvrig.

Grunnleggende handler det også om hvem 
som skal betale for de investeringer som skal til 
for at vi kan gjennomføre de bærekraftsmålene 
kommunen prioriterer.

Kommunens ansvar og 
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til 
planlegging
Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av 
sentrum og legger vekt på et langsiktig og forplik-
tende samarbeid med private aktører og innbyg-
gere. 

By- og omlandskommuner, sammen med fylkes-
kommunene, videreutvikler samarbeidet om trans-
port på tvers av administrative grenser der dette 
bidrar til effektiv ressursbruk, næringsutvikling, bo-
setting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket.

Lokale muligheter og 
utfordringer 
• Kommunen vektlegger et godt samarbeid 

mellom kommunen og frivillighet, lag og 
foreninger.

• Det er et godt samarbeid mellom skolene 
og skolehelsetjenesten og NAV.

• Kommunen samarbeider med overordnede 
myndigheter og nabokommuner på priori-
terte områder som bør ses i en større sam-
menheng.

• Kommunen kan fremme Ringerikes utvik-
ling gjennom partnerskap, og andre former 
for privat offentlig samarbeid.

• Måle hvordan det går med kommunen 
innenfor de valgte innsatsområdene.

• Valgdeltakelse var 58% ved kommuneval-
get i 2019.

Helhetsvurdering
Målet om samarbeid for å nå målene handler 
om at for å lykkes med bærekraftsmålene så 
er det behov for nye og sterke partnerskap. 
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet 
må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvik-
ling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike må en ha et godt samarbeid inn-
ad i organisasjonen, ut mot næringsaktører, 
mot overordnede myndigheter og innbyggerne 
forøvrig. Dette kan gjøres på flere områder, og 
på flere måter som for eksempel medvirkning i 
planprosesser.

Det viktigste partnerskapet er med innbygger-
ne. Bærekraftsmålene gir innbyggerne enda en 
mulighet til å bidra til en bedre verden. Dialog 
og kommunikasjon er viktig for å involvere rin-
gerikingene lokalt.

Fokusområde for Ringerike?
Ved å samarbeide for å nå de samme målene 
vil en styrke gjennomføringsmulighetene, og 
får også sett utfordringene i en større sammen-
heng. 

«Styrke gjennomføringsmidlene og for-
nye globale partnerskap for bærekraftig 

utvikling»


