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Fylkesutvalget  04.09.2019 

 
 

Planprogram for Regional plan for Ringeriksregionen. 
Sluttbehandling 

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok i møte 15. mai 2019 å legge planprogram for Regional 
plan for Ringeriksregionen ut på høring og offentlig ettersyn. Høringen er nå 
gjennomført og styringsgruppen har drøftet høringsinnspillene. Fylkesrådmannen 
anbefaler fylkesutvalget å følge opp styringsgruppens anbefalte endringer, jfr. revidert 
versjon datert 15. august 2019. 
 

Forslag 

Fylkesutvalget fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven §8-3 planprogram for Regional plan for 
Ringeriksregionen, datert 15.08.2019. 
 
 

Buskerud fylkeskommune 
Kjersti Bærug Hulbakk 

Kst. fylkesrådmann 
 

Bakgrunn  

Det er besluttet å utarbeide en Regional plan for Ringeriksregionen. Arbeidet ledes av en 
styringsgruppe bestående av ordfører i de tre kommunene i regionen, Hole, Ringerike og Jevnaker, 
samt Hanne Lisa Matt (leder) fra Buskerud Fylkeskommune.   
 
Styringsgruppen drøftet og samlet seg om forslag til planprogram i sitt møte 11.april 2019. 
Fylkesutvalget vedtok høring og offentlig ettersyn av dette forslaget i sitt møte 15.mai 2019. 
Høringsfristen ble satt til 01.juli 2019.  
 
Høringen ble kunngjort i lokale aviser (Ringerikes blad og Hadeland (avisa)) og brev/e-post ble sendt til 
aktuelle høringsparter. Informasjon om høringen ble også lagt på nettsiden 
http://www.bfk.no/Politikk/Slik-kan-du-pavirke/Horinger/.  

http://www.bfk.no/Politikk/Slik-kan-du-pavirke/Horinger/
http://www.bfk.no/Politikk/Slik-kan-du-pavirke/Horinger/


 
Det har kommet inn 12 uttalelser til planprogrammet. Disse er oppsummert og vurdert i møte i 

styringsgruppen 12. august. Med bakgrunn i høringen og diskusjon i nevnte møte anbefaler 

styringsgruppen Fylkesutvalget å gjøre noen mindre innholdsmessige endringer i planprogrammet:  

- Endringer i kapittel 3 - Ringeriksregionen 

o Tydeliggjøring av Ringeriksbanens betydning for å knytte Ringeriksregionen sammen 

med flere byområder i nye Viken gjennom Intercity-forbindelsen. 

o Det har blitt lagt til en endring i kapittel 3.1 – Regionale utfordringer, muligheter og 

fortrinn – Mer utfyllende omtale av regionens store verdier knyttet til naturmangfold, 

dyrka mark, geologiske ressurser og kulturlandskap. 

 

- Endringer i kapittel 4 – Rammer og føringer for planarbeidet 

o Siden planprogrammet ble lagt ut på høring har Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 2019-2023 blitt lagt frem, og føringer og forventninger som nå 

foreligger regional og kommunal planlegging er nå ført opp under kap. 4.2 Nasjonale 

føringer.  

o Siden planarbeidet skal jobbe vider med spørsmål knyttet til areal og arealbruk, og 

siden både nasjonale og internasjonale rapporter og utredning viser at arealendringer 

er den største negative påvirkningen på natur og naturmangfold har dette blitt løftet 

mer frem. Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for 

naturmangfold har blitt tatt med som en viktig nasjonal føring.  

o Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014, har også blitt tatt med 

som en viktig nasjonal føring å ta hensyn til i det videre planarbeidet. 

 

- Endringer i kapittel 5 – Planens mål og innsatsområder 

o Ordlyden i planens hovedmål er justert til følgende:  

▪ Hovedmålet med regional plan for Ringeriksregionen er å øke 

Ringeriksregionens attraktivitet. Planprosessen skal bidra til en god samordning 

på tvers av kommunegrensene samt gode, bærekraftige løsninger for ønsket 

samfunnsutvikling i regionen. Hensynet til klima og miljø skal være et førende 

prinsipp i arbeidet.  

o Under kap. 5.3.1 Areal og transport er det tillagt noe tekst under Transport etter 

innspill fått belyst i større grad muligheten for å bruke og videreutvikle eksisterende 

jernbaneinfrastruktur i regionen. 

o Under kap. 5.3.1 Areal og transport har det blitt lagt til flere aktuelle fysiske tiltak som 

kan være viktige tiltak utover sykkel – og gangvegnettverk. 

 

- Endringer i kapittel 6 – Kunnskaps- og utredningsbehov 

o De store verdiene i regionen knyttet til naturmangfold, dyrka mark, kulturlandskap og 

geologiske ressurser skal konsekvensutredes underveis i planarbeidet.  

o Det skal også utredes hvordan nasjonale klimamål best kan følges opp i planarbeidet 

o Videre skal arealkartlegging som viser fortettingspotensial, knutepunktsutvikling og 

arealreserver utredes. 

 

- Endring i kapittel 7 – Organisering, medvirkning og gjennomføring 

o Under kap.7-1 Organisering av arbeidet viser til myndighet til ordførere som 

representant for kommunen gitt i ny Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(Kommuneloven). 



▪ (I høringsinnspillet fra Jevnaker kommune kom det ønske om å utvide 

styringsgruppen med flere politiske representanter fra de tre kommunene. 

Spørsmålet skal vurderes av ny styringsgruppe som tiltrer etter lokalvalget i 

september)   

o Under kap.7-3 Gjennomføring sier fylkesrådmannen seg enig i innspill fra 

Jernbanedirektoratet om at tidsplanen for den regionale planen bør sette av mer tid til 

medvirkning og forankring. Avsatt tid til planarbeidet har nå blitt litt utvidet, og det har 

blitt tillagt mer rom for medvirkning og forankring, spesielt fra lokalt hold. 

 

Høringsinnspillene med påfølgende drøfting i styringsgruppen fører til mindre endringer i 

planprogrammet. En justering i ordlyd i både formål og hovedmål samt en endring i tidsplanen som 

sørger for mer rom for medvirkning i det videre planarbeidet.  

Uttalelsene ga verdifulle innspill til ferdigstillelsen av endelig forslag til planprogram, og til det videre 

arbeidet med den regionale planen for Ringeriksregionen.  

En styringsgruppe er ansvarlig for Regional plan for Ringeriksregionen. Styringsgruppen består av de tre 
ordførerne i regionen samt en styringsgruppeleder utnevnt av Fylkesutvalget i Buskerud 
fylkeskommune (i sak i FU 13.12.2017). Styringsgruppeleder er valgt inntil Viken fylkeskommune evt 
oppnevner ny fylkeskommunal representant som leder for styringsgruppen. 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler  
Plan- og bygningslovens § 4-1 om planprogram og § 8-3 om utarbeiding av regionale planer gir det 
formelle grunnlaget for planarbeidet. Hensikten med planprogrammet er å gi rammer for selve 
planarbeidet, både med tanke på innhold og prosess. 
 
Alternative løsninger 
Fylkesutvalget kan trekke andre konklusjoner med hensyn il innhold i planprogrammet med bakgrunn i 
høringen, men fylkesrådmannen anbefaler at styringsgruppen konklusjoner følges opp. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Endringene i forhold til høringsutgaven gir ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Miljømessige konsekvenser 
Endringene i forhold til høringsutgaven gir ingen store miljømessige konsekvenser. 
 
Fylkesrådmannens vurdering 
Det har kommet inn høringsinnspill som har vært drøftet av styringsgruppen. Det har blitt gjort noen 
justeringer innen planprogrammets målsetning og formål, samt at noen flere aspekter ved det videre 
planarbeidet har blitt lagt til planprogrammet. Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å fastsette 
forslag til planprogram etter styringsgruppens anbefaling.  
 
 
Andre dokumenter i saken  (ikke vedlagt) 
Høringsuttalelsene kan i sin helhet leses på denne nettsiden: 
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-plan-for-Ringeriksregionen/ 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-plan-for-Ringeriksregionen/
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-plan-for-Ringeriksregionen/

