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Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
39/21 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.06.2021
57/21 Formannskapet 15.06.2021
113/21 Kommunestyret 24.06.2021

Saksframlegg - Formingsveileder, Teknisk veilysnormen og Veg- og
gatenormen for Ringerike

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 15.06.2021 - 57/21
Rådmannens innstilling:

1. Formingsveileder for Ringerike kommune vedtas.

2. Teknisk veilysnorm for Ringerike kommune vedtas

3. Veg- og gatenorm for Ringerike kommune vedtas.

Rådmannens innstilling:

1. Formingsveileder for Ringerike kommune vedtas.

2. Teknisk veilysnorm for Ringerike kommune vedtas

3. Veg- og gatenorm for Ringerike kommune vedtas.

Kommunestyret 24.06.2021:

Behandling:
Forslag til vedtak, foreslått av Lise Bye Jøntvedt, Høyre
Ringerike kommune bruker fortrinnsvis lamper med maksimum 3000 kelvin og ra 80 i
Hønefoss og tettstedene.



Omforent forslag, foreslått av Dag Erik Henaug, Høyre 
Forslag fra Jøntvedt (H) følger saken. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling samt Henaugs omforente forslag  ble enstemmig vedtatt 
 
 
1-KS- 113/21 Vedtak: 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Formingsveileder for Ringerike kommune vedtas. 

 
2. Teknisk veilysnorm for Ringerike kommune vedtas 

 
3. Veg- og gatenorm for Ringerike kommune vedtas. 

 
 
Følgende forslag følger saken: 
Ringerike kommune bruker fortrinnsvis lamper med maksimum 3000 kelvin og ra 80 i 
Hønefoss og tettstedene. 
 

 
Formannskapet 15.06.2021: 
 
Behandling: 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Hovedutvalgets (HMA)  innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret 
 
 
FS- 57/21 Vedtak: 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Formingsveileder for Ringerike kommune vedtas. 

 
2. Teknisk veilysnorm for Ringerike kommune vedtas 

 
3. Veg- og gatenorm for Ringerike kommune vedtas. 

 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.06.2021: 
 
Behandling: 
Leder forslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt. 
 



Avstemming: 
Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 
Formannskapet. 
 
 
HMA- 39/21 Vedtak: 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Formingsveileder for Ringerike kommune vedtas. 

 
2. Teknisk veilysnorm for Ringerike kommune vedtas 

 
3. Veg- og gatenorm for Ringerike kommune vedtas. 

 
 
Innledning: 
 
Formingsveilederen sammen med Teknisk veilysnorm og Veg- og gatenormen, er verktøy 
og oppslagsverk som skal benyttes for å sikre kvalitet og helhetlig utforming av det fysiske 
miljøet i Ringerike kommune.  
 
 
Beskrivelse av saken: 
 
Retningslinjene i Formingsveilederen skal legges til grunn for Ringerike kommunens 
vurdering av om tiltak har gode visuelle kvaliteter. Formingsveilederen gir også veiledning 
til dem som vil bygge, til naboer og andre interesserte, og dessuten til plan- og 
bygningsmyndigheten i kommunen. Formingsveilederen bygger delvis på tidligere 
dokument «Formingsveileder for Hønefoss» utarbeidet av Areal- og byplankontoret i 
Ringerike kommune i august 2006, og revidert i 2008 og 2011. Disse dokumentene har 
hatt status som interne arbeidsutkast, og har dermed ikke vært politisk forankret.  

 
Teknisk veilysnorm og veg- og gatenormen inneholder krav som stilles til veg- og 
gateplanlegging og utbygging i Ringerike kommune. Dette er nye tekniske normer som 
kommunen ikke har hatt tidligere, siden kommunen har støttet seg til statens vegvesen 
sine håndbøker og retningslinjer. De tekniske normene inneholder i stor grad «skal-krav», 
mens formingsveilederens retningslinjer er mer å anse som «bør-krav». Dette innebærer at 
veilysnormen og veg- og gatenormen skal gjelde foran formingsveilederen, men begge er 
underordnet kommunens arealplaner. 

 
Retningslinjene i Formingsveilederen skal benyttes i Hønefoss, tettstedene og bygdene i 
Ringerike. Byen omfatter i denne sammenheng både sentrum, bydeler og områdesentre. 
Det er også utarbeidet ulike retningslinjer for områder som er karakterisert som: sårbare, 
boligdominerte, næringsdominerte og blandete områder. Disse områdene er visualisert 
gjennom kart og blir vedlagt i saksdokumentet. Retningslinjene for de tekniske normene i 
veilysnormen og veg- og gatenormen vil være gjeldende for hele kommunen. 

 
Det har blitt gjennomført digital medvirkning i perioden 04.05.21 til 16.05.21. Her fikk 
innbyggerne muligheten til å stemme over retningslinjene i formingsveilederen. 
Resultatene fra medvirkningsperioden viser at det er en stor enighet om de fleste 
retningslinjene i Formingsveilederen. Enkelte retningslinjer er det mindre enighet om, der 
en av de foreslåtte retningslinjene skiller seg ut. Dette er en retningslinje knyttet til 
belysning i boligdominerte områder: 

 



 
        Figur 1 Skjermbilde fra medvirkningsundersøkelsen. 

 
Bakgrunnen for denne retningslinjen er å kunne redusere lysforurensing i boligdominerte 
områder. Det ønskes derfor at politikerne tar en beslutning angående denne 
retningslinjen.   

 
Resultatene fra medvirkningsperioden følger i sin helhet som vedlegg til saken. 
 
 
Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FN’s bærekraftsmål for 
denne saken: 
 

 God helse og livskvalitet: 
· Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. 

 
 Industri, Informasjon og infrastruktur: 
·  Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering 

og innovasjon. 

 
 Bærekraftige byer og samfunn: 
·  Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. 

 
 

 Samarbeid for å nå målene: 
·  Samarbeid for å nå målene. 

 
 

 
 
Rådmannens vurdering: 
 
Det er bestemt i plan- og bygningsloven § 29-2 at det skal foreligge gode visuelle kvaliteter 
i de fysiske omgivelsene. Det er derimot ikke spesifisert hva som karakteriserer gode 
visuelle kvaliteter. Derfor vil det være ulike meninger om estetiske forhold, og kommunens 
bygningsmyndighet må utøve skjønn i sin behandling av byggesaker. Formingsveilederen 
vil bidra til mindre tilfeldigheter i kommunens skjønnsutøvelse samt bidra til større 
forutsigbarhet i kommunes avgjørelser.  

 
Hensikten med den omtalte retningslinjen om belysning innenfor boligdominerte områder 
er å redusere lysforurensing i boligdominerte områder. Retningslinjen er ikke endret, men 
grunnet stor uenighet blant respondentene bør det forekomme en politisk avgjørelse 
knyttet til retningslinjen.  

 



Teknisk veilysnormen og veg- og gatenorm skal sikre at alle veg- og gateanlegg i 
Ringerike bygges trafikksikre, universelt utformet og estetiske for at drift og vedlikehold kan 
skje med minst mulig kostnad for vegholder. Det gjør at veg og gate som bygges av private 
har en standard som kan overtas av kommunen. 

 
Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til formingsveileder, teknisk 
veilysnorm og veg- og gatenorm vedtas. 
 
 
 

Tore Isaksen 
Rådmann 

 
Vedlegg: 
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Formingsveileder kortversjon 
Resultater fra medvirkningsprosessen (Formingsveileder) 
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Haugsbygd områdekategorier 
Heradsbygda områdekategorier 
Hønefoss områdekategorier 
Nes i Ådal områdekategorier 
Sokna områdekategorier 
Tyristrand områdekategorier 
Teknisk veilysnorm 
Veg og gatenorm 

 
 


