
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan den 25.04.2017

PS 12/17 Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig ettersyn av planforslag

   Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan - 28.03.2017

      Saksprotokoll - Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig ettersyn av planforslag

   Formannskapet - 15.11.2016

      Saksprotokoll - Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel

   Formannskapet - 20.09.2016

      Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel

   Formannskapet - 18.08.2015

      Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill

   Formannskapet - 18.08.2015

      Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 - temaer som bør vurderes nærmere

   Formannskapet - 16.06.2015

      Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill

   Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig ettersyn av planforslag

      1. Planbeskrivelse -utkast mars 2017

      2. Utkast mars 2017 arealdel Ringerike M 1:65 000

      3. Utkast mars 2017 soneplan Honefoss M 1:15 000

      4. Utkast mars 2017 soneplan Nes i Aadal M 1:15 000

      5. Utkast mars 2017 soneplan Hallingby M 1:15 000

      6. Utkast mars 2017 soneplan Sokna M 1:15 000

      7. Utkast soneplan Tyristrand-Ask-Nakkerud M 1:15 000

      8. Kommuneplanbestemmelser - utkast mars 2017

      9. Cowi as - konsekvensutredning av innspill, august 2016

      10. Cowi as - exceloversikt, august 2016

      11. tall til kommuneplanen - baslag av jordbruksarealer

      12. Kopi av brev fra Landbruks- og matdepartementet datert 27.02.2017

PS 13/17 Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram

   Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram

      Planprogram

      Avgrensning

      Oppsummering fra Kommunestyret 15.12.16

PS 14/17 Detaljregulering for Færden boligområde  1. gangsbehandling

   Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 03.04.2017

      Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde  1. gangsbehandling

   Detaljregulering for Færden boligområde  1. gangsbehandling

      Vedlegg 1 - Oversiktskart med planavgrensning

      Vedlegg 2 - Forslag til plankart

      Vedlegg 3 - Forslag til reguleringsbestemmelser

      Vedlegg 4 - Planbeskrivelse

      Vedlegg 5 - Trafikkberegninger

      Vedlegg 6 - ROS_Analyse

      Vedlegg 7 - Støy

      Vedlegg 8 - Magnetfeltberegninger

      Vedlegg 9 - VA-notat

      Vedlegg 10a - Fylkesmannen i Buskerud

      Vedlegg 10b - BFK



      Vedlegg 10c - Statens Vegvesen

      Vedlegg 10d - NVE

      Vedlegg 10e - Ringeriks-Kraft

      Vedlegg 10f - Færdenveien 19

      Vedlegg 10g - Else-Marie Færden Modalen

PS 15/17 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling

   Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 03.04.2017

      Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling

   419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling

      Oversiktskart med planavgrensnig

      Forslag til plankart

      Forslag til planbestemmlser

      Planbeskrivelse inkl. rådmannens kommentarer til uttalelser

      Risiko- og sårbarhetsanalyse

      Grunnundersøkelser, rapport

      Avfallshåndtering, prinsipper

      Trafikkanalyse

      Naturmangfold, sjekkliste

      Mulighetsstudie, Hov Vest

      Sol/skyggeanalyse, Hov Vest

      Sol/skyggeanalyse, Hov Øst

      Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud

      Uttalelse, Buskerud Fylkeskommune

      Uttalelse, Statens Vegvesen

      Uttalelse, Jernbaneverket

      Uttalelse, Karianne Berg

      Uttalelse, Hov barnehage v/Amund Gravdal

      Uttalelse, Tore Bakken

      Uttalelse, Naboer Hov Vest

      Uttalelse, Kommuneoverlegen v/Unni Suther

      Uttalelse, Norsk Forbund for Utviklingshemmede

      Møtereferat, Hov barnehage

      Møtereferat, naboer Hov Vest

      Detaljregulering for Hov omsorgsboliger - oppstart av planarbeid

      Detaljregulering for Hov omsorgsboliger - oppstart av planarbeid

      Gjeldende reguleringsplaner

PS 16/17 428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak

   Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 03.04.2017

      Saksprotokoll - 428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak

   428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak

      Oversiktskart med forslag til planavgrensning

      Referat fra oppstartsmøte

      Flykart som viser LNF område i forslag til planområde

      Foreløpig illustrasjonsplan



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 2 - KOMMUNESTRATEGI OG PLAN 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  25.04.2017  

Tid:   09:00  

 

Dagsorden: 

09:00 – 09:10 – Møtestart. 

09:30 – 10:30 – Befaring Lloyds Marked – Tronrud eiendom. 

11:00 – 12:00 – Div. orienteringer. 

12:00 – 12:45 – Lunsj. 

12:45              - Saksliste FS del 1 og FS del 2. 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

12/17 14/995     

  Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig 

ettersyn av planforslag  

  

 

13/17 17/1379     

  Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av 

planprogram  

  

 

14/17 15/5952     

  Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling    

 



 

 

15/17 15/9958     

  419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling    

 

16/17 16/5443     

  428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 18.04.2017 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  12/17 

Side 3 av 45   

 

 
Arkivsaksnr.: 14/995-95   Arkiv: 140  

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig 

ettersyn av planforslag  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 28.03.2017 

12/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes, formannskapet ønsker en Workshop hvor saken gjennomdrøftes. 

 

Sammendrag 

Arbeidet med revisjon av kommuneplanen startet i 2013. Kommuneplanens samfunnsdel ble 

vedtatt i av kommunestyret 30. april 2015. Forslag til ny arealdel har tatt utgangspunkt i 

kommuneplanen fra 2007 og er utviklet med bakgrunn i ny samfunnsdel, fastsatt planprogram, 

mottatte innspill og diverse utredninger som er en del av planarbeidet.  

Forslaget består av arealplankart i målestokk 1: 65 000 for hele Ringerike kommune med 

forslag til kommuneplanbestemmelser og en planbeskrivelse. Arealplankartet er i tillegg 

forstørret til målestokk 1:15 000 i soneplan for Nes i Ådal, Hallingby, Sokna, Tyristrand-Ask-

Nakkerud og Hønefoss. Soneplan Hønefoss har med Heradsbygda, Haugsbygd og Åsa. 

 

Innledning / bakgrunn 

I Ringerike gjelder arealplanen fra 2007 og kommunedelplan for Ådalsfjella fra 2011. 

Kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt i kommunestyret 30. juni 2016, har innsigelse 

knyttet til omdisponering av to områder fra dyrka jord til boligområder. 

 

Formannskapet behandlet grovsiling av arealbruksinnspill til kommuneplanen 18.08.2015. Av 

104 innspill som til sammen er blitt vurdert, ble 72 innspill tatt med til den videre prosessen. 

Disse innspillene er konsekvensutredet, før forslag til ny arealdel nå legges fram. 

Planforslaget legges fram for politisk behandling i formannskapet, som tar stilling til om 

planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. I høringsperioden blir det 

mulighet for å gi uttalelser til det konkrete planforslaget. Det åpnes ikke for nye 

arealbruksinnspill. 

 

Beskrivelse av saken 

Samtidig med varsel om oppstart i 2013 ble det annonsert og invitert til å komme med innspill 

til innhold i ny kommuneplan. Det kom inn 99 innspill om konkrete endringer i 
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kommuneplanens arealdel. I tillegg kom det inn flere generelle innspill til arealdelen med 

bestemmelser. Alle innspillene er tilgjengelig på kommunens nettside. 

Ca. 60 % av innspillene var boliginnspill. Øvrige innspill omhandlet masseuttak, næring, 

fritidsbebyggelse og kombinerte formål. Hovedtyngden av innspill er i Hønefoss og 

Haugsbygd. I ettertid har formannskapet behandlet fem innspill om boligutbygging i 

Oppenåsen, Branddalen, Sørumsmarka, Knestangåsen og Åsa. 

 

Foreliggende forslaget består av en planbeskrivelse og arealplankart i målestokk 1: 65 000 for 

hele Ringerike kommune med forslag til kommuneplanbestemmelser. Arealplankartet er i 

tillegg forstørret til målestokk 1:15 000 i soneplan for Nes i Ådal, Hallingby, Sokna, 

Tyristrand-Ask-Nakkerud og Hønefoss. Soneplan Hønefoss har med Heradsbygda, Haugsbygd 

og Åsa. 

I forslaget til kartframstilling (det foreliggende) er alle arealformål og hensynsoner med mer 

samlet i ett kartbilde. Når kommuneplan er lagt inn i kommunens kartløsning vil det være mulig 

å zoome inn slik at lesbarheten på kartet blir enklere. Det vil også være mulig å skru på og av 

temaer ettersom hva man ønsker å studere i den enkelte saken.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens samfunnsdel, er det satt et mål om at Ringerike skal ha 40 000 innbyggere i 

2030. Samfunnsdelen er førende for arealdelen, som setter rammer for framtidig utvikling og 

utbygging i kommunen. 

Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 29. september 2016, fastslår at 

kommuneplanens arealdel skal revideres. Planstrategien, som har en fireårig horisont, 

inneholder satsingsområder hvor rigging og tilrettelegging for vekst, økt verdiskaping og et 

robust næringsliv har hovedfokus. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 11 skal kommunen ha en arealdel for hele 

kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Ved 

behandling skal arealdelen på høring og offentlig ettersyn på ordinær måte. Endringer etter at 

planforslaget har vært på høring, kan medføre krav om nytt offentlig ettersyn. For eksempel 

nye områder for bebyggelse og anlegg som ikke var vist i høringsdokumentet. 

Det er kommunestyret selv som skal vedta kommuneplanen. Det er ikke klagerett på 

kommunestyrets vedtak om kommuneplan. 

Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning etter pbl §11-6, slik at den enkelte grunneier ikke 

kan ta i bruk eller endre bruk, bebygge eller dele sin eiendom på en måte som er i strid med 

planen. Det kan ikke foretas ekspropriasjon direkte etter arealdelen. 

Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gamle reguleringsplaner vil 

fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet har behandlet mange temautredninger som har resultert i vedtak om innspill til 

arealdelen. Dette er nærmere omtalt i planbeskrivelsen og vises som hensynssoner på 

plankartet.  

Formannskapet har også gjennomført temamøter der status og spesielle forhold har vært 

drøftet. 
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Følgende vedtak er fattet i kommuneplanprosessen. 

Formannskapet 12.03.2013, sak 31/13:  

1. Ringerike varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan, både samfunnsdelen og 

arealdelen.  

2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike 

til perioden 2013-2025 ut på høring og offentlig ettersyn.  

3. Det inviteres til å komme med innspill til samfunnsdelen og arealdelen, inklusive innspill til ny 

visjon for Ringerike kommune.  

4. I forbindelse med planarbeidet bes rådmannen komme tilbake til formannskapet med egen sak 

om eventuelt behov for ekstern planleggingskapasitet.  

 

Kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13:  

Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13, fastsettes, 

iht. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 

Formannskapet 15.10.2013, sak 136/13:  

1. Innkomne innspill til revisjon av kommuneplan tas til orientering.  

2. Innspill om arealbruk grovsiles som angitt i dokumentet "Opplegg for grovsiling av 

arealbruksinnspill".  

3. Temaer i grovsilingen er:  

- Nasjonale, regionale og kommunale mål  

- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling  

- Landbruk, herunder jordvern  

- Folkehelse  

- Risiko- og sårbarhet  

- Kulturminner  

- Naturmangfold 

 

Formannskapet 16.06.2015, sak 72/15: 

Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09:00. 

 

Formannskapet 18.08.2015, sak 79/15: 

1. Forslåtte temaer 1-7 vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel. 

2. Arealbruksinnspill om utbygging i Oppenåsen, Branddalen og Sørumsmarka tas ikke med 

videre i planarbeidet. 

 

Formannskapet 18.08.2015, sak 80/15: 

1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet. 

2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). 

Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet. 

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke 

arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel. 

4. Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man 

unngår nedbygging av dyrka mark. 

 Tillegg: 

Konklusjonen endres fra rødt til gult i følgende punkter i grovsilingen: 
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02, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 27B, 38, 39, 51, 52, 59, 64, 75, 80, 91, 95. 

Punktene 100, 101 og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå. Kommunen kan 

selv foreslå disse områdene. 

 

Formannskapet 19.01.2016, sak 7/16: 

Vedr. detaljregulering for Knestangåsen boligområde - oppstart av planarbeid 

Utviklingsforslaget utredes videre i den pågående revideringa av kommuneplanens arealdel. 

 

Formannskapet 20.09.2016, sak 185/16: 

Vedr. innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel 

Saken ble utsatt. 

 

Formannskapet 15.11.2016, sak 209/16: 

Innspillet fra Åsa vel tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i nærheten 

av «Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med aktuelle grunneiere. 

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2025-2030, 

skal følges. 

Øvrige utviklingsmuligheter spilles inn til en neste revisjon av kommuneplanen. 

 

Økonomiske forhold 

I arbeidet med konsekvensutredning og finsiling er det benyttet ekstern konsulenthjelp. For 

øvrig har arbeidet med kommuneplanen blitt gjennomført med kommunens kompetanse og i 

samarbeid med politisk ledelse. 

 

I egen kommune er det vesentlig å sikre sammenheng mellom samfunnsdelen, 

kommuneplanens arealdel og kommunens økonomi- og sektorplaner. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er ikke krav om å varsle grunneiere i en kommuneplanprosess. Alle som har kommet med 

innspill til kommuneplanen har fått et brev med bekreftelse på mottatt innspill, samt 

informasjon om den videre planprosessen. I brevet ble det informert om at kommunen ikke vil 

tilskrive hver enkelt som har kommet med innspill utover dette brevet, og at hver enkelt må 

følge med på kommunens nettside. Det har vært dialog med mange av de som har sendt inn 

innspill etter hvert som planprosessen har drøyd ut i tid. 

Men de enkelte forslagsstillere som har kommet med arealbruksinnspill vil altså ikke bli varslet 

spesielt etter formannskapets behandling ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget.  

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel vil bli annonsert på ordinær måte, med 

annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommuner og aktuelle myndigheter. Det 

vil bli avholdt informasjonsmøter før frist for høringsuttalelser og merknader løper ut. 

I høringsperioden vil planforslaget bli meldt inn til drøfting i regionalt planforum.  

 

Alternative løsninger 

Dersom formannskapet ønsker at arealbruksinnspill skal få en annen konklusjon enn 

rådmannens anbefaling, må det fremmes egne alternative vedtakspunkter om disse. Dette 

medfører at disse arealbruksinnspillene må få en ny vurdering i konsekvensutredningen, og 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  12/17 

 Side 7 av 45   

 

arealbruken må også omtales i planbeskrivelsen, legges inn i plankart og vurderes i forhold til 

planbestemmelsene.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Kommunedelplan for Krakstadmarka ble vedtatt av kommunestyret 30. juni 2016 med to 

områder med uavklarte innsigelser. Fylkesmannen i Buskerud reiste innsigelse til planforslaget 

pga. manglende ivaretakelse av nasjonale interesser knyttet til jordvern. I brev datert 

27.02.2017 anbefaler Landbruks- og matdepartementet (LMD) å støtte innsigelsen til 

omdisponering fra LNF-formål i kommuneplanen til boligområder. Arealdisponeringen var ikke 

avklart i overordnet plan. «Det bør derfor gjennomføres en rullering av kommuneplanen slik at 

arealdisponeringen for hele kommunen blir vurdert samlet.»  

 

De to arealene, som til sammen utgjør 44 daa dyrka mark, er lagt inn i forslag til ny arealdel. 

Arealene er dermed medtatt i analysene for dyrka mark som beslaglegges i nytt forslag til 

kommuneplan.  

Kartanalysen viser at 115 daa fulldyrka jord omdisponeres til fremtidige utbyggingsområder 

(inklusive de to arealene i Krakstadmarka), 3 daa overflatedyra jord omdisponeres, 47 daa 

innmarksbeite og 650 daa dyrkbar jord omdisponeres. 

 

Ringerike kommune står overfor spennende tider med næringsetablering, vekst, modernisering 

og utbygging. Dette vil kreve nye arealer som må avklares i kommuneplanen, slik at 

kommunen kan tilrettelegge for ønsket vekst og utvikling. Hvilke arealbeslag som er 

akseptable ut fra alle hensyn som skal ivaretas i en overordnet arealplan, vil vise seg etter 

høring og offentlig ettersyn av planforslaget.  

 

Rådmannens vurdering 

Innsatsen i revideringen av kommuneplanen skal fokuseres mot mål og tiltak som er 

nødvendige for å realisere en ambisjon om sterkere vekst i befolkning og næringsliv og effektiv 

arealdisponering, herunder nye samferdselsløsninger. 

Nasjonale og regionale føringer er innarbeidet i kriteriene i samfunnsdelen, som omhandler 

effektiv arealdisponering, og som har vært førende for arbeidet med arealdelen. 

 

Det er i pågående revidering ikke tatt stilling til om det skal tillates innlegging av strøm for 

eksisterende hytter innenfor markagrensen. 

 

Det er bare foreslått mindre endringer i bestemmelsene om parkering. Rådmannen foreslår at 

nærmere vurdering av parkering må komme i forbindelse med områderegulering for Hønefoss. 

Det bør utarbeides en egen parkeringsstrategi som kan resultere i forslag til flere endringer i 

bestemmelsene om parkering. 

 

Rådmannen anser at innspillene som er innarbeidet i forslag til kommuneplanens arealdel gir et 

godt grunnlag for å kunne imøtekomme Ringerike kommunes vedtatte satsing på vekst fram 

mot 2030 for Ringerike.  

Det er gjennomført grundige analyser av alle innspill med bakgrunn i nasjonale føringer og 

arealkriterier i samfunnsdelen.  
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Det er lagt stor vekt på fortetting og utvikling i og rundt eksisterende bebyggelse og anlegg. 

Grønnstruktur og friområder er spesielt vektlagt i og i nærområdene til Hønefoss for å ivareta 

viktige miljøkvaliteter som byen skal utvikle seg videre på. Verdifulle kulturmiljøer er lagt inn 

som hensynssoner i Hønefoss, Steinsletta og på Nakkerud.   

Bruk og vern av vassdragene og strandarealer er vektlagt og faresoner for flom er lagt inn der 

dette er klarlagt. Faresoner for ras og skred er lagt inn der kjente kvikkleireforekomster er 

registrert innenfor marin sone spesielt rundt byen. 

Viktige ledd i framtidig kommunikasjonssystem er innlagt så lagt kommunen er kjent med 

statlig regulering for Ringeriksbane og ny E16.   

 

Endrede forutsetninger, som følge av prosessene med de store statlige samferdselsprosjektene 

for Ringeriksbanen og ny E16, kan føre til behov for å revidere kommuneplanen eller deler av 

denne forholdsvis raskt. 

 

Planbeskrivelsen omtaler en rekke temaer og underbygger de valgene som er gjort for å 

komme fram til arealplanforslaget og rådmannen vil ikke kommentere spesifikt noe av dette 

saksframlegget. Rådmannen mener at planforslaget, datert mars 2017, er godt gjennomarbeidet 

og oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger. 

Planforslaget imøtekommer kommunens målsetting om utvikling og vekst fram mot 2030.  
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Vedlegg 

1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning – høringsutkast mars 2017 

2. Høringsutkast mars 2017 Arealdel Ringerike M: 1:65 000 

3. Høringsutkast mars 2017 Soneplan Hønefoss M 1:15 000 
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 Ringerike kommune, 12.03.2017 

 

 

 Tore Isaksen 
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Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av 

planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn. 

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret. 

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. 

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense. 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmann anbefaler oppstart av områdereguleringsplan Hønefoss. Planen skal utvikle en 

attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal skape en 

fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp og vekst i persontransport skal tas 

av kolletiv, sykkel og gange.  

Planen skal legge rammene for et styrket sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser. Planen skal tilrettelegge for trygge gang- og sykkeltraseer, lokalisere 

bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen og 

imøtekomme fellesprosjektets plan. Den skal knytte sammen eksisterende offentlige rom, 

parker og blågrønne strukturer, og etablere nye når byen fortettes. 

 

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum, 

for alle brukere av byen; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende. 

Planen vil ikke angi noe definert tidsperspektiv eller gyldighetsramme, men revideres ved 

behov når den ikke lenger fungerer hensiktsmessig. 

 

Plandokumentet vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske 

utviklings- og utbyggingstiltak i sentrum. Planen skal være tydelig og forutsigbar på 

overordnet rammeverk og viktige fysiske strukturer som grøntstrukturer, byroms- og 
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gatestrukturer og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer. Innenfor dette rammeverket må 

planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og spennende løsninger.  

 

Rådmann mener at forslaget er tilstrekkelig gjennomarbeidet og de temaer som bør utredes i 

prosessen er ivaretatt. 

 

Innledning 

Plan og bygningsloven § 12 bestemmer hvordan reguleringsplaner og prosesser skal være. 

§12–2 definerer en områderegulering, og en områderegulering kan gi krav om detaljregulering. 

Områdereguleringer som innebærer vesentlige endringer må følge §§ 4-1 og 4-2. som gjelder 

planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredning. Det er også krav om blant annet 

fellesbestemmelser, kartgrunnlag, oppgaver og myndighet generelle utredningskrav og 

medvirkning i loven. 

 

Planprogrammet redegjør for planprosessen gjennom beskrivelse av formål, rammer- og 

retningslinjer, dagens situasjon, sentrale målsetninger, utredningsbehov, medvirkning og 

framdrift. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet. 

Mandatet for igangsetting av arbeid med områderegulering for Hønefoss er beskrevet under 

tidligere behandlinger og vedtak. 

 

Etter vedtak om høring av planprogram vil det bli igangsatt en innledende fase med formål om 

å definere og detaljere det videre planarbeidet. I denne fasen vil det bli vurdert om de 

prosessene det er lagt opp til er hensiktsmessige for formålet med planen. Viktige vurderinger i 

denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det kan legges opp til ulike 

detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort en vurdering av om 

planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av pågående planer innenfor 

planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig fastsettelse av planavgrensningen. 

 

I 2014 vedtok kommunestyret å avvente oppheving av reguleringsplan nr. 64 (stadfestet i 

1976), som er dagens byplan for Hønefoss sentrum. Dette ble gjort for å legge til rette for en 

samordning med planarbeid for Ringeriksbanen, stasjonsområdet, og innfartsløsninger fra E16. 

Det ble vedtatt at 64-planen bør oppheves gjennom en planprosess hvor en ny plan tilpasset 

fremtidig behov erstatter den gamle.  

 

Parallelt med planarbeid for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for 

Ringeriksregionen, hvor målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til rette 

for en bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport. Den regionale planen vil 

blant annet munne ut i en tiltaksliste som kan videreføres i en eventuell bypakke og søknad om 

bymiljøavtale.  

 

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet i Ringeriksregionen kan det bli 

nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for buss, 

gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfattende endret med ny E16 

og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Dette kan være at man skal 

kjøre inn til byen og ut igjen, i stedet for gjennom byen. Det bør vurderes gode løsninger som 

tangerer byen fremfor å belaste bykjerne. Innfartsparkering og nye bruer kan være en del av en 

slik løsning. Det bør legges vekt på å legge til rette for fremtidsrettet løsninger som autonome 

busser og andre utslippsfrie, støysvake løsninger som bedre passer inn i et trivelig bybilde. 

Noen av tiltakene vil være så omfattende at de vanskelig vil kunne finansieres over 
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fylkeskommunale og kommunale budsjetter. For Hønefoss sentrum er det en rekke 

utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir svært viktige. Dette forutsetter god og 

samordnet koordinering mellom fylkeskommunen, kommunene og staten for de ulike planene i 

regionen. Planprogrammet er utarbeidet av egne ressurser fra regionalt plankontor, ressurser 

fra Buskerud Fylkeskommune og konsulentbistand fra Asplan Viak. 

 

Beskrivelse av saken 

I dagens situasjon har Hønefoss bysentrum har en rik historie, interessant beliggenhet og 

variert topografi mellom elveløp. Elveløpet danner en barriere i byen, men er også en viktig 

kvalitet. Hønefoss har en historisk byplan som må bygges videre på. Bysentrum er til viss grad 

utflytende, preget av mye biltrafikk, store åpne parkeringsplasser, og uutnyttede bykvartaler. 

Viktige målpunkter som bussterminal og jernbanestasjon har plassering isolert fra hverandre, 

og jernbanestasjonen har uklar sammenheng med bysentrum. 

 

Planforslaget 

Planen skal legge rammene for fortetting og videre i bygging i sentrum med bymessig 

utforming og bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, høyder, byrom, torg, møteplasser 

og parker. Bysentrum skal bli mer kompakt og urbant, tilpasset vekst og bærekraft gjennom 

fortetting med boliger og arbeidsplasser. Bysentrum skal være et attraktivt og tilgjengelig sted 

å leve, og være for alle befolkningsnivåer uavhengig av funksjonsnivå.  

 

For å sikre en utvikling som bygger opp under, og utnytter potensialet som skapes gjennom 

etablering av Ringeriksbanen, og samtidig bevarer kvaliteter som gir byen særpreg og gjør 

Hønefoss til et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og besøke, er det nødvendig å ha en god 

arealplan i bunn. Planarbeidet tar sikte på å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for valg av 

hvor og hvordan byen skal utvikles, og som gir forutsigbarhet og føringer som sikrer at 

utviklingen skjer i samsvar med ønsket utvikling.  

 

Overordnede mål for byutviklingen: 

 
1. Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. 

2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp. 

3. Vekst i persontransport skal tas av kolletiv, sykkel og gange. 

 

Fire sentrale målsetninger er valgt for planarbeidet: 

 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal, drosjesentral, 

sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen 

 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser 

 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel 

 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende, og sikre nye 

når byen fortettes 

 

Transportanalyse 

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss vil påvirke trafikksituasjonen.  
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Planlagt etableringen av Ringeriksbanen og ombygging av Hønefoss stasjon er en utløsende 

faktor for planarbeidet. Med avkjøring fra ny E16 fra vest og ny trasé Eggemoen – Nymoen vil 

trafikkmønstrene og trafikktallene gjennom Hønefoss endres.  

 

Boligfortetting, nærmiljø og bomiljø 

Det er ønskelig med flere boliger i og nær Hønefoss sentrum.  

Det er prognostisert sterk befolkningsvekst, samtidig er det behov for at veksten blir mest 

mulig basert på miljøvennlige transportformer, som lettest kan oppnås med bynære boliger. 

Bynære boliger bidrar også til aktivitet, trivsel og trygghet i sentrum.  

 

Mobilitet 

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss vil påvirke trafikksituasjonen. I tillegg 

til virkning for det overordnete trafikksystemet vil dette også påvirke gatebruk, transport, 

mobilitet og trafikksikkerhet i Hønefoss sentrum. Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det 

mangler et enhetlig, sikkert og sammenhengende sykkelveinett.  

 

Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer 

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer som er blå/grønne. Samtidig er det 

konkurranse fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse 

interessekonfliktene må avklares.  

Hønefoss sentrum har en interessant beliggenhet og variert topografi mellom elveløp. Elveløpet 

er en viktig kvalitet, som den blågrønne strukturen i byen må bygges opp om.  

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold 

Planen fremmes nå som en områdereguleringsplan. Det vil være tids- og ressurskrevende å 

utarbeide en områderegulering for et så stort sentrumsområde. I en innledende fase i 

planarbeidet bør det vurderes om kommunen er mer tjent med å heller lage en kommunedelplan 

for sentrum, og utarbeide områdereguleringer for mindre områder parallelt med denne.  

 

En planavgrensning bestemmes av hvilke forhold planen tar sikte på å løse. Forslag til 

planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektivknutepunkt og 

trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringerikesbanen med InterCity-stasjon. Avgrensningen er gjort i samråd med Buskerud 

fylkeskommune.  

 

En stor avgrensning gir fleksibilitet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige løsninger og 

gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområdet. Dette er særlig relevant for 

samferdselsløsninger og blågrønne strukturer i sentrumsområdet.  

 

Alle grunneiere og berørte som ligger innenfor grensa og som berøres av grensen varsles. 

Grensen vil også være avgrensningen av den juridisk bindende planen. Planens influensområdet 

vil gå utover den formelle plangrensa, fordi det er nødvendig å utrede ulike temaer utover 

denne grensa. For eksempel når det gjelder transportutredningen, vil influensområdet gå helt ut 

til fellesprosjektets forslag til ny E-16. Forslag til ny E-16 Nymoen-Eggemoen vil også ligge 

innenfor influensområdet fordi trafikkberegninger for denne strekningen vil redusere trafikken i 

Hønengata med 3000 ÅDT. Temakart for sykkel vil også gå langt ut over planområdet.  

 

Planen vil omhandle det sentrale sentrumsområdet, men ikke tilførselsveier fra ny E-16 inn til 

knutepunkt eller bysentrum. Tilførselsveier eller omklassifisering av veier må løses i andre 
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planer, etter at arbeidet med områdereguleringen har gitt svar på hvilke andre behov som det er 

behov for. Det kan også gjelde andre nødvendige tiltak som vil være nødvendig å gjennomføre. 

Arbeidet med en transportutredning er startet opp og gjennom framdriften av dette arbeidet vil 

en få en oversikt over tiltak som utløser andre planprosesser. 

 

Gjeldende og nye detaljreguleringer 

Gjeldende reguleringsplaner i Hønefoss sentrum består av et lappeteppe av planvedtak fra 

forskjellige tidsepoker. Den arealmessige største reguleringsplanen i sentrum er reguleringsplan 

nr. 64, vedtatt 20.12.76. Planen er omtalt i vedtaket i kommunestyret 24.04.14, hvor det 

forutsettes at planen og tilhørende delplaner erstattes. Arbeid med de eldre reguleringsplanene 

blir sentralt i det videre arbeidet med områdereguleringen. Vedtatte planer av nyere dato vil 

hovedsakelig sys inn i områdereguleringen.  

 

Det er igangsatt arbeid med en rekke detaljreguleringsplaner i sentrum utenom fellesprosjektet. 

Planprosesser som startes opp nå må samordnes og koordineres med pågående prosesser. Det 

blir viktig med gjensidig informasjon og dialog. 

Det vil være mulig å utforme detaljregulering for kvartaler/delområder parallelt med at 

områdereguleringen utarbeides. Detaljreguleringen vil da kunne behandles samtidig med eller 

like i etterkant av områdeplanen. Det vil være mulighet for påvirkning gjennom drøftinger, men 

det kan ikke utelukkes at den kommunale områdereguleringen konkluderer annerledes enn det 

som er forutsatt i forslag til detaljregulering. I tillegg til parallell utarbeiding av 

områderegulering og detaljregulering, kan reguleringsplanforslag og byggesøknad utarbeides 

og behandles parallelt, jf. PBL §12-15. Det må i tilfelle være enighet mellom kommune og 

forslagsstiller om dette. Ved slike parallelle arbeidsformer som beskrevet foran, er det 

hensiktsmessig å koordinere prosessene slik at områdereguleringen og detaljreguleringer 

samordnes. 

 

Utredningsprogram 

I henhold til bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning 

skal planforslagets virkning på miljø- og samfunn utredes. Utredningsprogrammet er en svært 

sentral del av planprogrammet og vil beskrive temaer og problemstillinger som skal 

undersøkes. I tabellform vil det presenteres hvilke temaer som skal utredes og i hvilken form 

utredningene skal ha. Dette materialet benyttes videre inn i den samla konsekvensutredningen 

som skal utarbeides. Det bør vurderes nærmere i løpet av høringen av planprogrammet om det 

er hensiktsmessig at utredningsprogrammet formuleres noe enklere, ved at flere temaer 

utredes/beskrives enklere som del av planbeskrivelsen framfor egne rapporter eller notater. 

 

Prosess 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltagere, opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.  

 

Med bakgrunn innspill som kommer i høringsperioden, fastsetter kommunestyret endelig 

planprogram. Deretter utarbeides forslag til områdereguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning som legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Etter 

gjennomgang av innkomne merknader legges planen fram for kommunestyret til 

sluttbehandling. 
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Medvirkning 

Plan- og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn av 

planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge gjennom 

for eksempel barnetråkkregistreringer. 

 

Det skal legges opp til en bred medvirkning underveis i planprosessen gjennom åpne 

informasjonsmøter og planverksteder / temamøter. Møtene vil bli annonsert i Ringerikes Blad 

og på kommunens internettside. Det vil være åpent for påmelding til 

planverkstedene/temamøtene, organisasjoner, lag og foreninger vil inviteres spesielt.  

 

Oppsummering av resultatene fra planverkstedene vil redegjøres for i planforslag som legges 

fram til politisk behandling. 

 

Fremdrift 

Framdrift vil henge sammen med avgrensning av planområdet, målsetninger for planarbeidet, 

plannivå og detaljeringsgrad, ressurser til arbeidet. Rådmannen kommer nærmere tilbake til 

framdrift ved fastsettelsen av planprogrammet.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende planstrategi for Ringerike kommune ble vedtatt 29.09.16, sak 124/16. 

Handlingsprogrammet støtter opp om målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og et av 

hovedsatsningsområdene er å tilrettelegge for vekst, økt verdiskaping og et robust næringsliv. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04. 2015, er det poengtert at 70 % av av framtidig 

befolkningsvekst skal skje i Hønefoss. I gjeldende arealdel, vedtatt i 2007, er det meste av 

arealene innenfor planavgrnsningen til områdereguleringen avsatt til sentrumsformål, i tillegg til 

boligarealer. 
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I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, er et av de mest sentrale målene høy 

befolkningsvekst og at 70 % av framtidig bosetting skal skje i Hønefoss. Hønefoss skal være 

attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad. Ringerike kommune skal legge til rette 

for effektive samferdselsløsninger. 

 

I gjeldende kommuneplans arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, er det meste av arealene 

innenfor planavgrensningen avsatt til sentrumsformål, i tillegg friområder, boligarealer områder 

avsatt til idrettsanlegg og annet byggeområde.  

 

Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Saken var oppe til behandling i mars 2017, 

men ble utsatt. Formannskapet ønsker workshop i forkant av behandling. Vekstmålet i 

samfunnsdelen ligger til grunn for arealdelen og utviklingen i Ringerike kommune. 

 

Grønn plakat for Hønefoss ble vedtatt 30.11.2000. Planen inneholder føringer for 

grøntstruktur, landskapsvurderinger og nærlekeplasser i Hønefoss.  

 

Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss vedtatt i 29.06.95, gjelder for området 

som er omfattet av 64-planene. 

 

I Kommunedelplan E16 Eggemoen – Nymoen anslår trafikkvurderingen en redusert 

trafikkbelastning på Fv 35 gjennom Hønefoss på opptil 20 %, dette er avhengig av løsning, 

Planprogram for KDP Eggemoen – Nymoen ble fastsatt i formannskapet 20.09.16 (sak 

175/16) 

 

Nytt hovedvegsystem i Hønefoss ble lagt frem til sluttbehandling 30.10.2008, sak 136/08. 

Alternativ 0+ ble vedtatt. Dette alternativet innebærer å utbedre eksisterende vegsystem med 

nye tilfartsveier og optimalisering av disse. Deler av sentrumsområdene i Hønefoss har siden 

1976 vært regulert til vegformål i reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner med 

kvartalsplaner som utfyller den opprinnelige planen. Her er det regulert inn en avlastningsvei 

som har en sammenheng med resten av vegsystemet i 64-planene. Kommunedelplanprosessen 

utredet mange alternative løsninger. Dette arbeidet kan benyttes og deler av det legges til 

grunn for å finne nye opptimaliserte løsninger basert på en annerledes situasjon enn i 2008. 

Etter kommunestyres vedtak i 2008 har det vært et politisk ønske om å avklare fremtidig bruk 

av områdene regulert til vegformål. 

 

Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE) vil blant annet legge 

følgende føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum: 

 

 Plassering og utforming av knutepunkt på Hønefoss jernbanestasjon  

 Ny innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne gi nye trafikkmønstre og 

trafikkbelastning. 

 

Ut fra planprogrammet til den statlige planen blir tilknytning mellom Hønefoss stasjon, sentrum 

og annet kollektivtilbud en viktig del av dette planarbeidet.  

 

Konseptutvalgsutredningen for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) ble 

ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige strategier 
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for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by, og det nære omland fram mot 2040. Vedtaket til 

kommunestyret er referert under. 

 

Det skal utarbeides regional plan for Ringeriksregionen i perioden 2017 – 2020, i regi av 

Buskerud Fylkeskommune. Planen er en oppfølging av KVU Hønefoss og blir grunnlag for 

inngåelse av avtale med staten om bypakke og bompengefinansiering 

 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud skal legges til grunn i arbeidet med 

kommuneplaner og reguleringsplaner i fylket, og bidra til at kommunene får et styringsredskap 

i forbindelse med etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling. 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 

12.06.15 skal legges til grunn for kommunenes arbeid med planstrategier og annet planarbeid. 

 

Juridiske forhold  

Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram: 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 

og KU-forskriften § 5. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende byplan «64-planen» ble vedtatt 18.12.75. 

 

Vedtak i Formannskapet 02.12.2014 Sak: 208/14 : 

Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt 

i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel. 
 

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss.  

Kommunestyre vedtok 27.08.2015, sak 104/15: 

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. 
 

Det fremgår av saken at Ringerike kommune ønsker å ta i bruk «områdeprogram» i 

byplanarbeidet, som redskap for å korte ned planleggingstida og for å framskaffe tidlig vedtak 

om føringer for planarbeidet. 

 

Kommunestyrets vedtak 30.6.2016 i sak (109/16) om plansamarbeid i Ringeriksregionen: 
1. Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen for plansamarbeid i Ringeriksregionen. 

2. Kommunestyret ber rådmannen etablere dette samarbeidet så snart som mulig, rådmannen 

gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale med partene. 

3. Økte kostnader innarbeides i fremtidige budsjetter. 

 

Følgende oppgaver legges til plansamarbeidet: 

• Regional plan for Ringeriksregionen 

• Kommuneplaner og kommunedelplaner for tettsteder 

• Reguleringsplaner som utløses av Ringeriksbanen og ny E16 
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• Samarbeid og grensesnitt til statlig planlegging av Ringeriksbanene og ny E16 

• Bypakke/ bymiljøavtale 

• Utviklingsavtale med staten 
 

Tabellen som viser tidsperpektivet viser at områderegulering skal være en del av oppgavene 

som skal gjennomføres. Dette fremgår også av modell som er skissert for samarbeidskoseptet. 
 

Kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss, vedtatt i Kommunestyret 30.10.2008, 

sak 136/08:  

Forslag til Kommunedelplan for nytt hovedveisystem, alternativ V2, forkastes. 

Alternativ 0+ vedtas. 

.Rådmannen gis i oppdrag å utrede tiltak som på kort- og mellomlang sikt gir de beste 

trafikale løsninger og legger til grunn at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med 

Statens vegvesen. 

4.Rådmannen gis i oppdrag og i forbindelse med kommuneplanarbeidet å utrede 

fremtidige løsninger med utgangspunkt i alternativ 0+, herunder blant annet 

vurdering av forbindelse mellom Kongens gate og Hønengaten og tverrforbindelsen 

mellom Kongens gate og Støalandet, samt alternativene S1 og tverrforbindelsen T3. 

Det legges til grunn at utredningene med alternative løsninger gjøres i nært 

samarbeid med Statens vegvesen. 

5.Kommunestyret ber rådmannen søke å fremskynde ferdigstillelse av stamvegen Rv 

35 Nymoen – Eggemoen. 

6.Det legges frem en fremdriftsplan i første møte i 2009. 
 

Konseptutvalgsutredning for transportsystemet i Hønefoss (KVU Hønefoss), vedtatt i 

kommunestyret 27.08.2015, sak 103/15: 
 

1. 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. 

2. Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet legges 

til grunn for videre planlegging i Hønefoss. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Andre relevante vedtak:  

 Kommunal planstrategi 2016-2020, vedtatt i Kommunestyre 29.09.16, sak 124/16. 

 Plansamarbeid i Ringeriksregionen, vedtatt i Kommunestyre, 30.06.2016, sak 109/16 

 Konseptutvalgsutredning for transportsystemet i Hønefoss (KVU Hønefoss), vedtatt i 

kommunestyret 27.08.2015, sak 103/15. 



  Sak 13/17 

 

 Side 19 av 45   

 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt i Kommunestyret, 30.04.2015 sak 

62/15. 

 Reguleringsplan 64 og forholdet til de pågående samferdselsprosjektene – framdrift og 

planprosess, vedtatt i Kommunestyret 24.4.2014 sak 59/14.  

 Ringerikspakka vedtatt oppstart i Kommunestyret 02.12.2010 sak 130/10 (10/2547-3) 

 

Økonomiske forhold og prosess 

Området som er varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. 
Arbeidet med en så stor og komplekst plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært 

tidkrevende og uforutsigbar. Det er derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet 

før det er mer konkretisert, gjennom for eksempel en innledende fase. 

  

Fra planprogrammet: Etter vedtak om høring av planprogram vil det bli igangsatt en 

innledende fase med formål om å definere og detaljere det videre planarbeidet. I denne fasen 

vil det bli vurdert om de prosessene det er lagt opp til er hensiktsmessige for formålet med 

planen. Viktige vurderinger i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det 

kan legges opp til ulike detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort 

en vurdering av om planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av 

pågående planer innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig 

fastsettelse av planavgrensningen. 

  
Derfor foreslås det en tre trinns-rakett der innledende fase (fase 1) må gjøres før man kan prise 

fase 2 og 3: 
  
Fase 1 - Innledende fase  

Hensikt: Klargjøre problemstillinger, utfordringer, mål og strategier. 

Definere og detaljere det videre planarbeidet med tydelige framdriftsplaner  

Vurdere planprosess og planens detaljeringsnivå. I denne fasen vil det være viktig å rigge 

organiseringen av prosjektet. Forslaget er at innledende fase starter med en workshoper/åpne 

møter med politikere og grunneiere. Omfanget av en slik fase vil være usikker, men anslagsvis 

antas et ressursforbruk på i størrelsesorden kr 500` – 750.000, avhengig av kommunens interne 

ressursbruk. Det forutsettes da at kommunen selv tar merknadsbehandling i forbindelse med 

oppstart av planen (omfang ca 2 timer pr merknad) 

  

Fase 2 – Plangrunnlag  

Hensikt: Få opp et plangrunnlag som viser de strukturelle grepene i planen, mobilitet og 

byrom, parker og blå-grønnstruktur. Enighet om hva som skal reguleres og planavgrensning. 

Viktige vurderinger i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det kan 

legges opp til ulike detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort en 

vurdering av om planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av pågående 

planer innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig fastsettelse av 

planavgrensningen. Denne fasen må mest sannsynlig suppleres med mulighetsstudier for 

områder som det ikke ligger føringer for eller for å få sikret sammenhenger i mobilitet og 

blågrønnstruktur. Denne fasen vil inneholde en stor usikkerhet i forhold til medvirkning, 

planavgrensning og prosess som vanskelig lar seg prise. 
  

Fase 3 – reguleringsplan med KU (fram til 1. gangs behandling), Plankart, planbestemmelser, 

planbeskrivelse, KU med nødvendige tema (trafikk, støy, geoteknikk, flom, rekreasjon, blå-
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grønn struktur, sosial infrastruktur, kulturminner osv), møteserier mellom eventuelle 

konsulenter, kommunen og eksterne (myndigheter, grunneiere), oppdragsledelse og KS. 

Denne fasen vil inneholde en stor usikkerhet i forhold til medvirkning og prosess som vanskelig 

lar seg prise. 

 

Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfarinstall tilsier at dette arbeidet 

kan koste fra 3,5 – 7-8 millioner.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Forslag til planprogram skal sendes på høring og offentlig ettersyn før det fastsettes i 

kommunestyret. Rådmannen skal avholde internt møte med relevante enheter i kommunen før 

planprogrammet fastsettes. Innspill herfra vurderes og blir eventuelt innarbeidet i 

planprogrammet. Det legges opp til en bred medvirkning under høring av planprogrammet. 

Planprogrammet angir i kapittel 6.3. «Medvirkning» hvordan kravet om informasjon og 

medvirkning i planprosessen skal ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Det er gjort en vurdering av hvilke plantype som egner seg best til formålet overordnet plan for 

Hønefoss. En sentrumsplan vil kunne ha form som en kommunedelplan etter reglene i plan og 

bygningsloven kap. 11 eller en områdereguleringsplan etter reglene i kap. 12 i samme lov. 

 

En områdereguleringsplan er en mer ressurskrevende og tidkrevende planprosess enn en 

kommunedelplan. Den gir et bedre styringsverktøy og flere avklaringer i selve planen, slik at 

plankrav kan unngås i større grad. Plandokumentet vil bestå av et plankart med bestemmelser 

og retningslinjer. Plankart og bestemmelsene vil være juridisk bindende, mens retningslinjene 

vil utdype hva som er ønskelig. Intensjonen er at områdeplanen skal være direkte grunnlag for 

byggesaksbehandling. Planen vil så langt mulig ikke inneholde plankrav om utarbeiding av 

detaljreguleringsplan, men for enkelte områder hvor avklaringer ikke vil kunne gjøres på 

sentrumsplannivå, vil dette likevel bli aktuelt. Sentrumsplanen skal inneholde en prioritering av 

de viktigste strategiske tiltak og prosjektene. Denne skal tas videre inn i kommunens 

handlingsprogram der kostnader skal inngå.  

 

En kommunedelplan er en overordnet plan som kan utarbeides for bestemte områder, temaer 

og virksomhetsområder. Med å velge kommunedelplan som plantype kan prosessen fra 

kommunedelplan fram til byggesak skje på følgende måte: kommunedelplan – områdeplan – 

detaljplan – byggesak. 

 

En kommunedelplan er en mer overordnet plantype, mens en områdereguleringsplan er mer 

detaljert og gir samtidig større rettigheter for berørte grunneiere og naboer som vil bli direkte 

underrettet om mulighet for å påklage planvedtaket. Valg av plantype må gjøres i 

planprosessen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det legges opp til at formannskapet, som styringsgruppe, skal avklare prinsipielle spørsmål 

underveis i prosessen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig å få på plass en reguleringsplan som vil være et forutsigbart 

styringsverktøy for ønsket vekst og fremtidsrettetutvikling for regionhovedstaden Hønefoss. 
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For Hønefoss sentrum er det en rekke utfordringer som skal løses som gjør at plangrepene blir 

svært viktige. For å oppnå målet i kommuneplanens samfunnsdel om at Hønefoss skal være det 

mest spennende vekstområdet på Østlandet, må det bygges opp under de store 

samferdselsinvesteringene som kommer. Det må tilrettelegges for befolkningsvekst og nye 

arbeidsplasser. En bærekraftig og funksjonell løsning for trafikkavviklingen Hønefoss vil være 

en sentral del av planarbeidet, og et overordnet veisystem og knutepunktsutvikling skal 

prioriteres. 

 

Det er gjort en vurdering av hvilke plantype som egner seg best til formålet med overordnet 

plan for Hønefoss. Rådmann anbefaler oppstart av områdereguleringsplan Hønefoss, selv om 

prosessen kan bli krevende. Det er mange elementer som gjør at en detaljert plan med stort 

omfang kan kreve mye ressurser og økonomi for å gjennomføres. Fremdriften avhenger også 

av eventulee innsigelser fra andre myndigheter. Underveis i planprosessen skal det vurderes å 

dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og plangrense.  

 

Planavgrensning er vurdert ut fra hvilke forhold planen tar sikte på å løse. Forslag til 

planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektivknutepunkt og 

trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringerikesbanen med InterCity-stasjon. 

 

I fasen etter høring av planprogrammet skal detaljeringsnivå i ulike deler av 

områdereguleringen vurderes. Rådmannen drøfter rundt dette. Detaljeringsnivå vurdres i løpet 

av hele planprosessen. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å legge ut planprogrammet til offentlig 

ettersyn på grunnlag av innspill fra møtet. Nødvendige justeringer og oppdateringer kan også 

foretas. Rådmannen skal avholde internt møte med relevante enheter i kommunen før 

planprogrammet fastsettes. Innspill herfra vurderes innarbeidet i planprogrammet. 

 

Det legges opp til en bred medvirking under høring av planprogrammet. 

 

Rådmann mener at forslaget med tilhørende temaer som skal utredes, i tilstrekkelig grad er 

ivaretatt på nåværende tidspunkt i planprosessen. 
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Ringerike kommune, 28.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Forslag til planprogram 

Planavgrensning 

Oppsummering fra workshop i kommunestyret 15 desember 

 

Utrykte vedlegg: 

 

Kommunedelplan for gående og syklende: 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Temaplaner1/Kommunedelplan-for-gaende-og-syklende/ 

Oppstart av områdeplanarbeid i Hønefoss, sak 104/15: 

http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-

styring/sru/#se:mote/moteid:1590/utvalgid:667 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-

planlegging/id2416682/ 

Fylkesdelplan for handel og senterstruktur:  

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Regionale%20planer%20og%20strategi

er/Fylkesdelplan%20for%20handel,%20service%20og%20senterstruktur%20i%20Buskerud.p

df 

KVU Hønefoss 

http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/KVU%20H%c3%b8nefoss/KVU-

rapport%20mars%202015.pdf 

Saksframlegg og møteprotokoll «Plansamarbeid i Ringeriksregionen» 
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Arkivsaksnr.: 15/5952-18   Arkiv: L12  

 

Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017 

14/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 

31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes av ny 

plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak 

av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 10-15 boenheter fordelt på frittliggende 

småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Området planforslaget omfatter er delvis 

regulert til boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. I følge grunnkartet er ca. 14 daa 

regulert til boligformål i eksisterende plan, av dette utgjør ca. 3,4 daa fulldyrket mark. 

Resterende 7 daa er i forslaget i gjeldende regulering avsatt til LNF, av dette er ca. 2,8 daa 

fulldyrket mark. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, da LNF-området tilnærmet 

grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord er regulert i 56-03 

Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser utnyttelsen av 

området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse innenfor 

planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av den 

dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være et naturlig 

boligområde. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut på høring. 
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Bakgrunn 

Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka. Her er det satt av 

noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er også regulert en vei som kobler 

Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller ønsker å regulere ytterligere del av 

sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt boligområde. Den nye delen som 

skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka er 

det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle området.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Tiltaket er varslet privat 21.01.16 i Ringerikes Blad. Siste frist for merknader var satt til 

20.02.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

På deler av foreslått planområde er arealene ubebygde. Det finnes to eksisterende eneboliger, 

fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er under oppføring, den andre er 

relativt nyoppført. Den tredje tomten 137/64 er ikke bebygd, og det kan komme en boenhet til 

her i fremtiden. Alle eiendommene har tilkomst direkte fra Færdenveien. Området er omgitt av 

eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende Færden 

gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar. Færdenveien er en vei med 

30 km/t grense. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI AS,12.05.16.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart datert 02.05.16 

- Reguleringsbestemmelser datert 02.05.16 

- Planbeskrivelse datert mai 2016 

 

Beskrivelse av planforslaget 

Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og 

firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totale antallet vil da bli 10-15 boenheter, en 

økning på 3 – 8 boenheter fra allerede regulert område. Utnyttingsgrad foreslås til BYA 40 %. 

I nordvest legges det til rette for en nærlekeplass på 0,2 daa. Adkomst til boligområdet er 

planlagt med vei ut i Færdenveien i sørøst. Området ligger i tilknytning til eksisterende offentlig 

infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal og 

transportlegging og fortetting i eksisterende boligområder. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. COWI AS på vegne av Henrik Færden 

Petersen er forslagstiller. Avgrensningen fremgår av plankartet. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s 12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeareal 

og en skiløype i nord. Tillatt utnyttelsesgrad er 20% og bebyggelsen skal ikke overstige 1½ 

etasjer for boliger og 1 etasjes hus med underetasje der terrenget tillater det etter 
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bygningsrådets skjønn. Vestre del av planområdet er uregulert og definert i kommuneplanen 

som LNF-område. Et lite grøntareal er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B til friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 137/1, 137/62, 137/63, 137/64, 132/95, og 

offentlige eiendommer i form av friluftsområder, veier og grøntområder. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 18.01.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 21.01.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 17.02.16 

 

Det bes om at følgende forhold blir vurdert:  

- Tilgang til offentlig og privat service, kollektivtrafikk, trygg skoleveg, støy- og 

trafikkforhold, miljøvennlige energiløsninger (herunder krav om vannbåren varme), 

landskapsmessige og estetiske forhold, universell utforming.  

 

Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i tråd med fastsatt 

utbyggingsmønster i overordna plan. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og nasjonale føringer 

knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, vil vi fraråde omdisponering av den dyrka 

marka i dette området.  

Det bes om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 

støytiltak (herunder rekkefølgekrav til tiltak) blir innarbeidet i planen.  

 

Det går en høyspentlinje over planområdet. Det vises til anbefalingene i Statens strålevern i 

forhold til byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye bebyggelsen som overstiger 

0,4 μT.  

Det vises til RpR for barn og unge, og da spesielt for å ivareta tilstrekkelig lekeareal.  

Gjennom planarbeidet skal det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle temaene anses som ivaretatt og vurdert i planforslaget. Det vises til kapittel 4 i 

planbeskrivelsen for hvordan de ulike temaene er vurdert.  

 

Planområdet er delvis avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Avgrensningen i 

kommuneplanen bygger på tidligere reguleringsplan. Avgrensningen i planforslaget er satt med 

utgangspunkt i landskapsform. Planområdet utgjør et eget platå og det har derfor vært 

hensiktsmessig å utnytte hele platået til boligformål.  

Det er utarbeidet støyberegninger for planområdet. Det vises til kapittel 4.3.4 i 

planbeskrivelsen og vedlegg 6 for nærmere omtale av støysituasjonen.  

 

Det er gjort beregninger knyttet til magnetfelt fra høyspent. Beregningene viser at for å ivareta 

Statens stråleverns anbefalinger til høyspent, er byggegrensen satt med en avstand på 8 meter 

fra høyspentlinja.  
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Dette anses som ivaretatt. Det vises til kapittel 4.3.3 for nærmere omtale av lekeareal.  

 

Det vises til kapittel 4.3.13 for håndtering av naturmangfoldloven. Planforslaget anses ikke å 

være i konflikt med naturmangfoldloven.  

 

Rådmannens kommentar:  

Fylkesmannen fraråder omdisponering av fulldyrket mark til boligformål. Det antas at dette er 

kun de 2,8 daa som tas inn i planen, ikke medtatt det området som allerede er regulert i 170 

Færdenmarka. Resterende areal av den dyrka marka er allerede regulert i 170 Færdenmarka til 

boligformål. Fylkesmannen i Buskerud vil kunne komme med en innsigelse på dette punktet 

vedrørende omdisponering. Rådmann mener omdisponering er riktig ut i fra en helhetlig 

utvikling av området. 

 

Planområdet ligger ikke innenfor området for fjernvarme. Miljøvennlige energiløsninger er ikke 

utredet, men dette anses å være godt ivaretatt i TEK10 og utbygger pålegges ikke noe mer ut 

over dette. 

 

Det finnes sårbare fuglearter i området. Dette, og hensynet til naturmangfold, er omtalt 

nærmere under rådmannens vurdering av naturmangfold og grøntareal. 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 19.02.16 

I dette området finnes et veianlegg og et gravfelt som er vurdert til å være automatisk fredete 

kulturminner. Veianlegget ligger inne i planområdet, og anses som er delvis bevart.  

Det er behov for å utrede området nærmere, jf Lov om kulturminner §§ 8 og 9.  

Det kjennes ikke til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet. BFK har 

derfor ingen merknader til planarbeidet når det gjelder nyere tids kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Planområdet er ikke befart for kulturminner enda.  

 

 

Rådmannens kommentar:  

BFK sier i sin merknad at området må granskes for automatisk fredede kulturminner. Det er 

anbefalt å gjøre dette på varselstadiet for å unngå konflikt senere i planprosessen. Dette er ikke 

gjort enda ifølge forslagstillers kommentar. BFK har sendt et budsjett med en kostnadsramme 

for arkeologisk registrering, som tiltakshaver kan benytte seg av. Før 2.gangsbehandling skal 

det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet. 

 

 

Statens vegvesen, datert 11.02.16 

Det forutsettes at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes, herunder 

arealpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m.  

 

For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er 

nødvendig i dette planarbeidet. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Det bør 

være egne veger for gående, syklende og kjørende. Det bør vurderes tilretteleggingstiltak for å 

sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

Endringer på riks- eller fylkesveger må gjennomføres før området kan tas i bruk. Normalt 

kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av slike veger.  
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Byggegrenser skal vurderes i forhold til støysituasjon.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle relevante tema anses som ivaretatt gjennom planforslaget. Det vises til planbeskrivelsen 

for nærmere omtale av de enkelte temaene.  

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for planområdet. Trafikkanalysen konkluderer med at det 

ikke er behov for tiltak knyttet til eksisterende veger/kryss ved utbygging av planområdet. 

Gang- og sykkelveger, fortau og kollektivtilbud/kollektivtrafikk er vurdert for planområdet. 

Området anses som godt tilrettelagt for gående og syklende.  

 

Tiltaket krever ingen endringer på riks- eller fylkesveg.  

 

Byggegrenser er vurdert i forhold til støy.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

NVE datert 02.02.16 

NVE har ikke behandlet saken. Det vises likevel til at følgende forhold må hensyntas i 

planleggingen: Flom, erosjon, skred og tiltak i vassdrag.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Ringeriks Kraft datert 26.02.16 

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  

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og 

nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til nærmeste punkt 

på bygninger må være større enn 6,0 meter.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: I planforslaget er det regulert inn en byggeforbudssone på 8 meter 

fra senter mast. Ellers har forslagstiller kommentert merknaden tilstrekkelig. 

 

Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.16 

Vi i Færdenveien 19 ønsker ny bebyggelse velkommen. Det eneste spørsmålet vårt gjelder 

adkomstvei til boliger. Veien er til tider belastet med mye trafikk (boliger, kommunale boliger 

med turnus) og selv om fartsgrensen er 40 km/t er det imellom stor fart både mellom og over 
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fartsdumpene. Der er gangvei her, men mange barn må krysse veien og det er kort vei mellom 

hager (lekeområder) og vei. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Trafikkberegningene viser at vegen ikke er belastet i henhold til standarden på vegen. Området 

anses som godt sikret med gode gang- og sykkelveger. Planforslaget legger ikke opp til 

trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veg.  

 

Rådmannens kommentar: I trafikkvurderingen som COWI har utført er det beskrevet at 

Færdenveien har en fartsgrense på 30 km/t.  

 

Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

Else-Marie Færden Modalen eier gbnr. 137/62,64 og leier store deler av gbnr 137/1.  

 

Modalen har bygget bolig på sin eiendom, og på deler av den leide eiendommen.  

Reguleringsplanarbeidet som er startet, er i strid med partenes private leieavtale og berører 

Modalens utnyttelse av eget eiendom og tilleggsarealet.  

 

Modalen har foretatt en betydelig utfylling på leiearealet, og kan ikke se at det er nødvendig 

eller hensiktsmessig at det skal foretas noe detaljreguleringsarbeid i tilknytning til hverken 

hennes eiendom eller det leide arealet som hun disponerer.  

 

Modalen informerer om at den største delen av det leide arealet er tenkt benyttet til hestehold, 

og aksepterer ikke at dette arealet skal være en del av et planforslag som tilrettelegger for 

boligutbygging.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Den private leieavtalen er sagt opp, og medfører dermed ingen konsekvenser for planforslaget.  

 

Ved varsel om oppstart ble nevnte eiendom tatt med i planområdet med bakgrunn i gjeldende 

reguleringsplan for området. Det er ønskelig at gjeldende reguleringsplan ikke blir oppdelt i 

flere mindre planer, og en innlemming av blant annet nevnte eiendom i nytt planforslag, ble 

derfor ansett som naturlig.  

 

Denne løsningen vil ikke gi noen konsekvenser for nevnte eiendom da gjeldende bestemmelser 

og avgrensinger videreføres/oppdateres i tråd med faktisk situasjon. Hensikten med denne 

løsningen er kun å sikre at kommunens planarkiv fremstår som helhetlig og ryddig.  

 

Det ble tatt kontakt med kommune for å be om at området ble tatt ut av planen. Kommunen 

har ikke gitt tilbakemelding.  

Rådmannens kommentar: Nabo sin eiendom er allerede regulert til boligformål, noe som anses 

viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende av planforslaget. Hva gjelder det 

nevnte leiearealet så er dette en privatrettslig sak mellom nabo og forslagstiller. I sakspapirene 

er det tilsendt kommunen to leieavtaler, der det er noen vesentlige forskjeller. Vi går ikke inn 

på avtalene, og legger de heller ikke ved, men de er registrert på saken. Det vil være naturlig å 

inkludere 137/62 og 64 i planavgrensningen til 1.gangsbehandling, da dette gjør bolig- og 

grøntområdet mer helhetlig utformet. Område G2 sikrer også en grønn buffer mellom 

boligområdene. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud i 

lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF, friområde og 

boligområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan da deler av LNF-området er planlagt 

omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med overordnede planer. 

 

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 innebærer regulering til et annet formål 

enn beskrevet i kommuneplanens arealdel. Den legges frem for hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og formannskapet. 

 

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. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og 

samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. Området er avsatt til bolig og LNF i 

gjeldende kommuneplan. Planbeskrivelsen redegjør for forslagstillers vurdering av planens 

virkninger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 (kap. 4.3.13). 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 2,8 dekar, utover allerede 

godkjent areal på 3,4 daa. Den delen av planområdet som skal utvikles med nye boliger ligger i 

nordvestvendt terreng. Dette arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i landskapet 

enn områdene rundt. Terrenget er lavest i øst og vest, mens et høydedrag preger nordlig del av 

planområdet. 

 

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.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbyggingen kan 

gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  
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Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus 

og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Det er positivt å beholde det 

bygningsestetiske som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

Alle uttalelsene er kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens 

foreslåtte bestemmelser. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne viser 

at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha tilstrekkelig 

kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i 

Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligene forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført 

konkluderer med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er 

G/S-vei langs Færdenveien med fartsgrense på 30 km/t.  

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er vurdert, og det er innhentet informasjon om at det er truede 

rødlistede fuglearter i området, jf. artsdatabanken. Det er uklart hvor i området artene befinner 

seg, da det er mye naturlig vegetasjon i området de kan befinne seg i. Det er lite sannsynlig at 

de befinner seg på den fulldyrka marka og dermed vil ikke naturmangfoldet berøres i stor grad 

av dette planforslaget. Inngrepet i naturen anses som beskjedent slik at §§ 9, 10, 11 og 12 

vurderes ivaretatt.  

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 

radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. Færdenveien 

har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så sannsynligheten for redusert 

framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en adkomst for brannbil, med en 

lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i tilfelle brann i området. 
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Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike 

kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert boligtilbud. 

Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 2,8 daa, men vil bidra 

til å skape et helhetlig boligområde. 2,8 daa er relativt lite og omdisponering vil bidra til 

fortetting og vil være riktig ut i fra en helhetlig utvikling av området. Før 2.gangsbehandling 

skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet.  

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Trafikkanalyse 

6. ROS-analyse 

7. Støy-analyse 

8. Magnetfeltberegninger 

9. VA-notat 

10. Uttalelser til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 17.02.16 

b. Buskerud fylkeskommune 19.02.16 

c. Statens Vegvesen 11.02.16 

d. NVE 02.02.16 

e. Ringeriks-Kraft 26.02.16 

f. Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.1 
g. Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

11. Gjeldende reguleringsplan 

a. 56-03 Haugsbygd Felt A-B 

b. 170 Færdenmarka 

12. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 2007 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 
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Arkivsaksnr.: 15/9958-25   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017 

15/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 

 

Sammendrag 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger ved 

Hov Allé. Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss og består hovedsakelig av boligområder, 

næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er utleid til barnehage, samt 

friområder. Deler av det kommunale området som foreslås utbygget til omsorgsboliger brukes i 

dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst.  

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten Hov 

Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap med inntil 

21 enheter samt personaldel. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av 

omsorgsboliger. Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som 

kommunen er ansvarlig for å dekke. Rent prinsipielt synes rådmannen det er uheldig å 

omdisponere dyrkbar mark til utbyggingsformål. Omdisponeringen av dyrkbar mark vil i dette 

tilfelle være til gagn for samfunnet. Rådmannen vurderer saken til at samfunnsnytten i dette 

tilfellet veier opp ulempene. Rådmannen ser at Hov barnehage vil miste noe av dagens 

lekearealer utendørs. Dette bøtes til en viss grad ved at uteområdene for omsorgsboligene 
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planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende grøntarealene nord 

for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov omsorgsboliger og anbefaler at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger ved 

Hov Allé. Dette området er valgt på grunn av nærheten til eksisterende omsorgssenter, en godt 

egnet tomt som ligger mellom bebygd areal og tilgrensende landbruksområder i nord, og at 

tomten er i kommunalt eie. Innenfor planavgrensningen er det også tatt med et større areal for 

å justere utdaterte reguleringsformål. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og formannskapet (FS) anbefalte oppstart 

av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 19.01.16, sak 8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. Dette 

gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område ved Hov 

gård», egengodkjent i 1999.  

 

3. Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss, med innkjøring via Hov allé. Det består 

hovedsakelig av boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er 

utleid til barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås utbygget 

til omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst. 

Utbyggingsområdene for øvrig framstår som naturarealer. 

  

Når det gjelder infrastruktur har kommunen en avløpsledning som går gjennom området til 

Hov pumpestasjon. I samme grøftetrasé ligger også en signalkabel. Veiene i området er 

kommunale.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra forslagsstiller ved konsulent Rambøll 13.03.2017. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 
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Plantype 

Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune ved Utbyggingsenheten er 

forslagstiller. Konsulent er Rambøll. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter. Se 

oversiktskart i vedlegg 1, hvor utbyggingsområdet er markert med rødt.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten Hov 

Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap med inntil 

21 enheter samt personaldel. I tillegg kommer felles fasiliteter, uteområde og parkering på 

begge tomtene. For nærmere beskrivelse av utbyggingsplanene, se planbeskrivelsen, vedlegg 4. 

 

Trafikkforhold 

Veiene i planområdet er kommunale, foruten Hønengata og E16 som er tilhører Statens 

Vegvesen. Omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov Vest) 

og Hov Allé (Hov Øst). Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som følge av planen.  

I planbestemmelsene § 5.3 er det lagt inn et rekkefølgekrav om at fortau langs Hov Allé skal 

være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov Øst.  

Se rapporten Trafikkanalyse Hov Omsorgsboliger (vedlegg 8) for detaljer knyttet til 

trafikkforhold for øvrig. 

 

Parkering 

Parkering for bil for omsorgsboligene skal håndteres på de respektive tomtene. Minst 30 % av 

disse skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. I tillegg skal det opparbeides 

sykkelparkeringsplasser, inkludert plasser for transport/HC-sykler, under tak.  

 

Ekstra parkeringsareal for bil settes av på området o_SPP. Dette området skal være offentlig 

tilgjengelig, og kan benyttes av ansatte ved omsorgsboligene, barnehagen, besøkende og andre. 

 

Infrastruktur 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før arbeidene 

på omsorgsboligene kan igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid 

gjeldende kommunale standard. 

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Tilknytningsplikt omfatter: 

 Nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m2. 

 Eksisterende bygninger over 1000 m2 BRA hvor det skal foretas en hovedombygging. 

 

 

 

 

 

Barns interesser 
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Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av til sammen 1.200 m² uteområder som de har leid av 

kommunen, og som er opparbeidet til lekeområde. De resterende 600 m² av 

uteområdene skal fortsatt benyttes som uteområde for Hov barnehage i henhold til 

planbestemmelsene. Løsningen gir noe mindre opparbeidet uteareal enn dagens situasjon. 

Avbøtende tiltak vil være at området nord for barnehagen videreføres som friområde i 

planforslaget, samt at uteområdene til omsorgsboligene foreslås offentlig tilgjengelige. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i vedlagte ROS-analyse (vedlegg 5) er det konkludert 

med at ingen risikoer er overhengende store. Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak 

for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte 

tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en tilfredsstillende måte når planen 

skal gjennomføres. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt et 

lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer arealer 

i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal (se planbeskrivelsen, vedlegg 4, 

s. 10).  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 17.02.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 19.02.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 4, planbeskrivelsen, s. 52 – 

56.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og prioriterte 

lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. Arealbruk og 

transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet (se planbeskrivelsen s. 9).  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg (se planbeskrivelsen s. 9). 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål.  

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 
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Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid.  

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål å 

stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal være 

mest mulig klimavennlige. 

 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 

 

Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 

Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål at 

universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder.  

 

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 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. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet for 

tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I følge 

jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se vedlegg 4, planbeskrivelsen s. 24) består 

disse arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk. Det 

dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I Ringerike 

kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt med som arealer 

med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens kartløsning.  

 

 

 

 

Økonomiske forhold 
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Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget vil 

således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra Husbanken 

for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går planforslaget ikke 

nærmere inn på.  

 

Behov for informasjon og medvirkning 

I forbindelse med varsling av planoppstart kom det inn uttalelser fra naboer til 

utbyggingsområdene. Disse uttalelsene viste at det var behov for samarbeidsmøter. 

Det har vært gjennomført to samarbeidsmøter, ett med Hov Barnehage 23.02.16 og et med 

naboer til tomt Hov Vest 01.07.16. Møtereferatene kan leses i vedleggene 23 og 24. 

Ut over dette legges det opp til normal medvirkningsprosess gjennom ordinært offentlig 

ettersyn av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. «Det vedtas at forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger ikke sendes på 

høring eller legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Et slikt vedtak vil blant annet kunne begrunnes i de store økonomiske konsekvensene 

utbyggingsplanene vil medføre for kommunen. Videre vil det være i tråd med de argumentene 

som anføres fra Norsk Forbund for Funksjonshemmede i deres merknad til planoppstart (se 

vedlegg 22), hvor det hevdes at lokaliseringen og utformingen av omsorgsboligene vil være 

med til segregering av mennesker med ulike støttebehov og føre til kollektiv sosial isolering.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig 

for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for eksempel 

utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og nødvendige for å 

oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller sin funksjon som 

boliger med gode bokvaliteter. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av planbeskrivelsen (vedlegg 4) s. 52 – 

56. Omfanget av innkomne merknader til planoppstart er beskjedent. De viktigste merknadene 

er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Overordnede samfunnsmessige hensyn har 

måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse justeringer er foretatt for å imøtekomme 

merknadene. 

 

 

 

 

Omdisponering av dyrkbar mark og forholdet til Jordlova 
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Rent prinsipielt synes rådmannen det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til 

utbyggingsformål. Når rådmannen likevel foreslår å tillate arealene omdisponert er dette først 

om fremst på grunn av at de i den jordpolitiske arealvurderingen (JAV) ikke er klassifisert som 

arealer med sterke landbruksinteresser. 

 

Videre er utbygging til omsorgsboliger et stort samfunnsbehov. Omdisponeringen av dyrkbar 

mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet generelt ved at det får flere omsorgsboliger 

til rådighet. Når vi snakker om samfunnsgagn snakker vi gjerne om tiltak som har betydning 

for en større gruppe mennesker. Den foreslåtte utbyggingen vil komme mange grupper i 

samfunnet til gode.  

 

Rådmannen vurderer saken til at samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt 

beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

 

Trafikkforhold 

Siden omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov Vest) og 

Hov Allé (Hov Øst) vil det ikke bli nye utkjøringer mot E16 som følge av planen. Dette ser 

rådmannen som svært positivt. Likeledes sikrer rekkefølgekravet om at fortau langs Hov Allé 

skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov Øst at 

trafikksikkerheten for myke trafikanter blir bedre som følge av planforslaget enn hva 

situasjonen er i dag.  

 

Parkering 

Rådmannen er godt tilfreds med at planforslaget legger til rette for at alle brukergrupper skal 

kunne ha gode parkeringsmuligheter, også dersom man velger å bruke sykkel som 

transportmiddel. Dette bygger opp under Hønefoss som sykkelby. Ekstra parkeringsareal som 

er offentlig tilgjengelig sørger for ryddige parkeringsforhold i nærområdet.  

 

Barns interesser 

Rådmannen ser at Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av de til sammen 1.200 m² 

uteområder som de leier av kommunen i dag, og som er opparbeidet til lekeområde. Dette er 

ikke en optimal løsning for barnehagen, men bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 

omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse 

Planen har ikke utløst krav om full konsekvensutredning. Likevel er en rekke temaer belyst og 

gjort rede for i planbeskrivelsen. Rådmannen anser dermed utredningsplikten er oppfylt. De 

risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De foreslåtte 

avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i forhold til 

dagens situasjon.   

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov Omsorgsboliger. Disse vil dekke et viktig 

samfunnsbehov.  Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen avventer for øvrig innspill til 

planforslaget ved offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til planbestemmelser 

4. Planbeskrivelse inkl. oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

6. Grunnundersøkelser 

7. Avfallshåndtering 

8. Trafikkanalyse 

9. Naturmangfold, sjekkliste 

10. Mulighetsstudie Hov Vest 

11. Sol/skyggeanalyse Hov Vest 

12. Sol/skyggeanalyse Hov Øst 

13. Uttalelse Fylkesmannen Buskerud 

14. Uttalelse Buskerud fylkeskommune 

15. Uttalelse Statens Vegvesen 

16. Uttalelse Jernbaneverket 

17. Uttalelse Karianne Berg 

18. Uttalelse Hov Barnehage v/Amund Gravdal 

19. Uttalelse Tore Bakken 

20. Uttalelse Naboer Tomt Hov Vest 

21. Uttalelse Kommuneoverlegen v/Unni Suther 

22. Uttalelse NFU Ringerike og Hole lokallag, NFU Buskerud fylkeslag 

23. Møtereferat, Hov Barnehage 

24. Møtereferat, Naboer Hov Vest 

25. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

26. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

27. Gjeldende reguleringsplaner  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 21.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 16/5443-3   Arkiv: L12  

 

428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017 

16/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse 

i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i dag av et avgrenset 

jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil være en naturlig utvidelse 

av et etablert boligområde. Det grenser delvis til reguleringsplan 390 «Klekkenhagen 

boligområde» vedtatt 26.5.2016. Store deler av planområdet er avsatt som boligområde i 

kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei og ut i veikryss på fv. 

163. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del av planområdet inn i det som er avsatt 

som LNF område i kommuneplan. Planen fremmes som en detaljregulering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Boligpartner AS ønsker å etablere konsentrert 

småhusbebyggelse i området. Planområdet er ikke tidligere regulert. Omfanget av planlagt 

bebyggelse utløser krav om regulering av området. Store deler av planområdet er avsatt til 

boligområde i kommuneplan. En begrenset del av planområdet strekker seg inn i et område 

som er avsatt til LNF område i kommuneplan.  

 

 

   

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene 102/101 og deler av 

102/55, 102/47, 102/2 og 2163/1. Området ligger ca. 4 km øst for Hønefoss, sør for fv. 163 

Klekkenveien. Planområdet ligger i et etablert eneboligområde og består i dag av et jorde med 

dyrket mark og veiareal.  

 

Adkomst til området er fra fv. 163 Klekkenveien, ned langs Nedre Klekkenvei og inn på 

Heggestubben. Nedre Klekkenvei og Heggestubben er private veier. 
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Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet ønskes å reguleres til boligformål og veiformål. Forslagstiller har planer om 

oppføring av 2 firemannsboliger og 2 tomannsboliger. Området med boligformål foreslås å 

inneholde åpen parkering og parkering i garasje, område avsatt til renovasjon, privat uteareal 

og felles areal bestående av gangstier, grøntområde og lekeplass. Det er et ønske fra 

forslagstiller å anlegge ny bebyggelse med en høyere utnytting enn eksisterende 

omkringliggende bebyggelse. Foreslått utnyttelse for planen er 40 % BYA.  

 

Planområdet ligger i et etablert eneboligområde sentralt i Haugsbygd, som er et av de 

prioriterte tettstedene i Ringerike kommune. Området har god tilgang til kollektivtransport til 

Hønefoss og Haugsbygd, gang- og sykkelavstand til barne- og ungdomsskole i Haugsbygd og 

til andre sentrale servicetilbud. Planområdet ligger rett sør for detaljreguleringsplan 390 

«Klekkenhagen» hvor det er lagt til rette for 36 boenheter i form av kjedet enebolig, 

firemannsbolig og leiligheter i lavblokk. En fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende 

boligområde kan begrense utbygging av store sammenhengende landbruksområder og samle et 

eventuelt utbedringsbehov av infrastruktur til mindre områder. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Boligpartner AS er forslagstiller. Se vedlagt 

kart som viser foreslått planavgrensning.  

 

Forslag til avgrensning inkluderer område for boligformål og veiformål. Totalt areal innenfor 

planavgrensning er ca. 9,1 daa, hvor ca. 3,9 daa er avsatt til boligformål. Ca. 2,5 daa består 

idag av dyrket mark.  

 

Planområdet ligger hovedsakelig i et område som er avsatt til boligformål i kommuneplan. En 

begrenset del av planområdet, lang veikryss ved fv. 163 og langs deler av adkomstvei, strekker 

seg inn et område avsatt som LNF område i kommuneplan. Størrelsen på innlemmet LNF areal 

er ca. 2063 m2. Av disse består ca. 540 m2 av eksisterende vei. Resten består av veigrøft og 

åpen fastmark på et område tilhørende Klekken gartneri. Denne del av planområdet er 

innlemmet for å kunne gjennomføre eventuelle utbedringskrav på infrastruktur. Hvis det ikke 

kreves utbedring av infrastruktur som følge av planen så kan planavgrensningen innsnevres og 

LNF området vil da ikke inkluderes i planområdet.   

 

LNF området som kan bli berørt i forbindelse med planen vurderes å bli gjort om fra LNF til 

boligformål i revideringen av kommuneplanens arealdel. Dette er under vurdering og ikke 

vedtatt på dette tidspunkt. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 102/101 og deler av 102/55, 102/47, 102/2 og 

2163/1. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel.  
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Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med 

variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje i et av de prioriterte 

lokalsamfunna i kommunen. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til boligformål og LNF 

område.  

 

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område.   

 

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.  

 

Denne saken anses som prinsipiell / er ikke i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges 

derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og/eller 

formannskapet. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

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 dyrka areal på ca. 2,5 dekar og dyrkbart areal på 

ca. 1,5 dekar (store deler dyrkbart areal består idag av veigrøft). 

 

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.  

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  
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Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Rådmannens vurdering  

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å regulere området til boligformål med tilhørende 

veiformål, begrunnet med at det ligger i et sentralt og allerede etablert boligområde. De 

planlagte boligtypene vil bryte noe med eksisterende, omkringliggende bebyggelse. 

Eksisterende boligområde vil dog få en noe annen karakter ved utbygging av kjedet eneboliger, 

firemannsboliger og lavblokk i forbindelse med vedtatt detaljreguleringsplan 390 

«Klekkenhagen boligområde» er etablert. Foreslått bebyggelse vil dermed ikke skille seg ut, 

uten bidra til utvikling av et variert boligområde.  

 

Rådmannen er klar over at en del av planen er i strid med kommuneplan da avgrensningen 

strekker seg inn i et LNF område. Konsekvensen av at LNF areal blir brukt i en eventuell 

utbedring av veikryss og adkomstvei vil være minimal i negativ forstand. Delen som strekker 

seg inn i LNF område er smal og langstrakt og består til store deler av eksisterende vei og 

veigrøft. En eventuell utbedring av veikryss og adkomst vil få positive effekter for både 

eksisterende bebyggelse og foreslått bebyggelse og vil veie opp for tap av et begrenset LNF 

areal. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Adkomstvei til området som foreslås utbygget går langs Nedre Klekkenvei og inn på 

Heggestubben. Dette er private veier. Rådmannen anbefaler at det lages en avtale med veieier 

om veirett i forkant av 1. gangsbehandling.  

 

Det er viktig å vurdere situasjonen for myke trafikanter og for trygg skolevei. Rådmann ber om 

at det undersøkes og avklares eventuelle behov for avbøtende tiltak i forhold til dette og 

hvordan det kan sikres i planen. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Gjennomføring av planen vil ikke påvirke landskapsbildet i noen større grad. Jordet som 

foreslås bebygget omkranses av boliger. 

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som viktig at ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer 

og krav om universell utforming. 

 

 

 

Utearealer og lekeplass 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode utearealer, inkludert en 

nærlekeplass, i forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en størrelse i tråd med gjeldende 

krav, og ellers være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til 

praktiske gjøremål, materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og annet. 
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Det er foreslått en høyere utnyttelse enn i den omkringliggende bebyggelsen. Rådmann er 

positiv til dette under forutsetning at utearealer håndteres på en svært god måte. Dette er 

nødvendig for å kunne oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Forslaget ønsker å legge til rette for utbygging i et område som er sentralt lokalisert i forhold 

til kollektivtrafikk og det er gang- og sykkelavstand til skole, butikk og andre tilbud i 

Haugsbygd. En høyere utnyttelse, og fortetting av et sentralt og etablert boligområde kan bidra 

til å begrense klimagassutslipp pga. tilgang til andre transportmiddel enn bil. 

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. En høy 

utnyttelse vurderes av rådmann som positiv, hvis utforming av utearealer blir godt ivaretatt. En 

fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende boligområde kan bidra til en begrensning av 

utbygging av store sammenhengende landbruksområder og samle et eventuelt utbedringsbehov 

av infrastruktur til mindre områder. En berøring av et begrenset LNF område i forbindelse med 

en eventuell utbedring av veikryss og adkomstvei som følge av planen anser rådmann ikke bør 

være et hinder for å kunne legge til rette for boligutbygging i området. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmann oppstart. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Flykart som viser LNF areal i planområdet 

4. Foreløpig illustrasjonsplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-99  Arkiv: 140  

 

Sak: 11/17 

 

Saksprotokoll - Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig 

ettersyn av planforslag  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
Saken utsettes, formannskapet ønsker en Workshop hvor saken gjennomdrøftes. 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 28.03.2017: 

 

Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag som formannskapet sluttet seg til: 

«Saken utsettes, formannskapet ønsker en Workshop hvor saken gjennomdrøftes». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-93  Arkiv: 140  

 

Sak: 209/16 

 

Saksprotokoll - Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Innspillet fra Åsa vel tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.  

 

I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i nærheten av 

«Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med aktuelle grunneiere. 

 

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2025-2030, 

skal følges. 

 

Øvrige utviklingsmuligheter spilles inn til en neste revisjon av kommuneplanen.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 15.11.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom rådmannens forslag til vedtak, og Kammerud’s forslag, ble 

rådmannens forslag vedtatt mot en stemme (Kammerud)  

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-92  Arkiv: 140  

 

Sak: 185/16 

 

Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken ble utsatt. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 20.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Inger Kammeruds forslag om utsettelse ble vedtatt mot 5 stemmer (Sol, Frp, Sp, Krf). 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-52  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 80/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.  

2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). 

Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.  

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke 

arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.  

4. Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at 

man unngår nedbygging av dyrka mark. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf: 

Konklusjonen endres fra rødt til gult i følgende punkter i grovsilingen: 

02, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 27B, 38, 39, 51, 52, 59, 64, 75, 80, 91, 95.   

Punktene 100, 101 og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå.  Kommunen kan 

selv foreslå disse områdene. 

 

Forslag fra Høyre og Frp: 

Punkt 79 i grovsilingen endres fra rødt til gult. 

 

Forslag fra Marit Hollerud (H): 

Punkt 92 i grovsilingen endres fra rødt til gult. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

«Tilleggspunkt: 

Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man 

unngår nedbygging av dyrka mark. 

 

Tilleggspunkt: 

I den videre planprosessen bør det legges til rette for større utbyggingsområder  i 

skogsområder på Ask og i Åsa.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 



 

 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet under avstemmingen i punktene 7 og 

80. 

 

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt med unntak av punktene 38, 52, 75, 91 og 95 hvor Sp 

og Sol stemte imot. 

Høyres/Frps forslag i punkt 79 fikk 5 stemmer og falt (H og Frp). 

Holleruds forslag i punkt 92 fikk 4 stemmer og falt (Hollerud, Bolstad og Johansen (H) og 

Frp)). 

 

Rådmannens forslag pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 5 fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp). 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-51  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 79/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 - temaer som bør vurderes nærmere  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslåtte temaer 1-7 vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel.  

2. Arealbruksinnspill om utbygging i Oppenåsen, Branddalen og Sørumsmarka tas ikke 

med videre i planarbeidet.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-39  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 72/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09.00. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09.00. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/995-95   Arkiv: 140  

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig ettersyn av 

planforslag  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2017 – 2030, datert mars 2017, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. 

2. Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill. 

3. Til sluttbehandling av arealdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert innkomne 

høringsuttalelser og merknader, og foreslå nødvendige justeringer. 

 

 

Sammendrag 

Arbeidet med revisjon av kommuneplanen startet i 2013. Kommuneplanens samfunnsdel ble 

vedtatt i av kommunestyret 30. april 2015. Forslag til ny arealdel har tatt utgangspunkt i 

kommuneplanen fra 2007 og er utviklet med bakgrunn i ny samfunnsdel, fastsatt 

planprogram, mottatte innspill og diverse utredninger som er en del av planarbeidet.  

Forslaget består av arealplankart i målestokk 1: 65 000 for hele Ringerike kommune med 

forslag til kommuneplanbestemmelser og en planbeskrivelse. Arealplankartet er i tillegg 

forstørret til målestokk 1:15 000 i soneplan for Nes i Ådal, Hallingby, Sokna, Tyristrand-

Ask-Nakkerud og Hønefoss. Soneplan Hønefoss har med Heradsbygda, Haugsbygd og Åsa. 

 

Innledning / bakgrunn 

I Ringerike gjelder arealplanen fra 2007 og kommunedelplan for Ådalsfjella fra 2011. 

Kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt i kommunestyret 30. juni 2016, har innsigelse 

knyttet til omdisponering av to områder fra dyrka jord til boligområder. 

 

Formannskapet behandlet grovsiling av arealbruksinnspill til kommuneplanen 18.08.2015. Av 

104 innspill som til sammen er blitt vurdert, ble 72 innspill tatt med til den videre prosessen. 

Disse innspillene er konsekvensutredet, før forslag til ny arealdel nå legges fram. 

Planforslaget legges fram for politisk behandling i formannskapet, som tar stilling til om 

planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. I høringsperioden blir 



det mulighet for å gi uttalelser til det konkrete planforslaget. Det åpnes ikke for nye 

arealbruksinnspill. 

 

Beskrivelse av saken 

Samtidig med varsel om oppstart i 2013 ble det annonsert og invitert til å komme med innspill 

til innhold i ny kommuneplan. Det kom inn 99 innspill om konkrete endringer i 

kommuneplanens arealdel. I tillegg kom det inn flere generelle innspill til arealdelen med 

bestemmelser. Alle innspillene er tilgjengelig på kommunens nettside. 

Ca. 60 % av innspillene var boliginnspill. Øvrige innspill omhandlet masseuttak, næring, 

fritidsbebyggelse og kombinerte formål. Hovedtyngden av innspill er i Hønefoss og 

Haugsbygd. I ettertid har formannskapet behandlet fem innspill om boligutbygging i 

Oppenåsen, Branddalen, Sørumsmarka, Knestangåsen og Åsa. 

 

Foreliggende forslaget består av en planbeskrivelse og arealplankart i målestokk 1: 65 000 for 

hele Ringerike kommune med forslag til kommuneplanbestemmelser. Arealplankartet er i 

tillegg forstørret til målestokk 1:15 000 i soneplan for Nes i Ådal, Hallingby, Sokna, 

Tyristrand-Ask-Nakkerud og Hønefoss. Soneplan Hønefoss har med Heradsbygda, 

Haugsbygd og Åsa. 

I forslaget til kartframstilling (det foreliggende) er alle arealformål og hensynsoner med mer 

samlet i ett kartbilde. Når kommuneplan er lagt inn i kommunens kartløsning vil det være 

mulig å zoome inn slik at lesbarheten på kartet blir enklere. Det vil også være mulig å skru på 

og av temaer ettersom hva man ønsker å studere i den enkelte saken.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens samfunnsdel, er det satt et mål om at Ringerike skal ha 40 000 innbyggere 

i 2030. Samfunnsdelen er førende for arealdelen, som setter rammer for framtidig utvikling og 

utbygging i kommunen. 

Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 29. september 2016, fastslår at 

kommuneplanens arealdel skal revideres. Planstrategien, som har en fireårig horisont, 

inneholder satsingsområder hvor rigging og tilrettelegging for vekst, økt verdiskaping og et 

robust næringsliv har hovedfokus. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 11 skal kommunen ha en arealdel for hele 

kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Ved 

behandling skal arealdelen på høring og offentlig ettersyn på ordinær måte. Endringer etter at 

planforslaget har vært på høring, kan medføre krav om nytt offentlig ettersyn. For eksempel 

nye områder for bebyggelse og anlegg som ikke var vist i høringsdokumentet. 

Det er kommunestyret selv som skal vedta kommuneplanen. Det er ikke klagerett på 

kommunestyrets vedtak om kommuneplan. 

Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning etter pbl §11-6, slik at den enkelte grunneier ikke 

kan ta i bruk eller endre bruk, bebygge eller dele sin eiendom på en måte som er i strid med 

planen. Det kan ikke foretas ekspropriasjon direkte etter arealdelen. 

Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gamle reguleringsplaner vil 

fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



Formannskapet har behandlet mange temautredninger som har resultert i vedtak om innspill 

til arealdelen. Dette er nærmere omtalt i planbeskrivelsen og vises som hensynssoner på 

plankartet.  

Formannskapet har også gjennomført temamøter der status og spesielle forhold har vært 

drøftet. 

 

Følgende vedtak er fattet i kommuneplanprosessen. 

Formannskapet 12.03.2013, sak 31/13:  

1. Ringerike varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan, både samfunnsdelen og 

arealdelen.  

2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike 

til perioden 2013-2025 ut på høring og offentlig ettersyn.  

3. Det inviteres til å komme med innspill til samfunnsdelen og arealdelen, inklusive innspill til ny 

visjon for Ringerike kommune.  

4. I forbindelse med planarbeidet bes rådmannen komme tilbake til formannskapet med egen sak 

om eventuelt behov for ekstern planleggingskapasitet.  

 

Kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13:  

Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13, fastsettes, 

iht. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 

Formannskapet 15.10.2013, sak 136/13:  

1. Innkomne innspill til revisjon av kommuneplan tas til orientering.  

2. Innspill om arealbruk grovsiles som angitt i dokumentet "Opplegg for grovsiling av 

arealbruksinnspill".  

3. Temaer i grovsilingen er:  

- Nasjonale, regionale og kommunale mål  

- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling  

- Landbruk, herunder jordvern  

- Folkehelse  

- Risiko- og sårbarhet  

- Kulturminner  

- Naturmangfold 

 

Formannskapet 16.06.2015, sak 72/15: 

Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09:00. 

 

Formannskapet 18.08.2015, sak 79/15: 

1. Forslåtte temaer 1-7 vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel. 

2. Arealbruksinnspill om utbygging i Oppenåsen, Branddalen og Sørumsmarka tas ikke med 

videre i planarbeidet. 

 

Formannskapet 18.08.2015, sak 80/15: 

1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet. 

2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). 

Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet. 

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke 

arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel. 



4. Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man 

unngår nedbygging av dyrka mark. 

 Tillegg: 

Konklusjonen endres fra rødt til gult i følgende punkter i grovsilingen: 

02, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 27B, 38, 39, 51, 52, 59, 64, 75, 80, 91, 95. 

Punktene 100, 101 og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå. Kommunen kan 

selv foreslå disse områdene. 

 

Formannskapet 19.01.2016, sak 7/16: 

Vedr. detaljregulering for Knestangåsen boligområde - oppstart av planarbeid 

Utviklingsforslaget utredes videre i den pågående revideringa av kommuneplanens arealdel. 

 

Formannskapet 20.09.2016, sak 185/16: 

Vedr. innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel 

Saken ble utsatt. 

 

Formannskapet 15.11.2016, sak 209/16: 

Innspillet fra Åsa vel tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i nærheten 

av «Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med aktuelle grunneiere. 

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2025-

2030, skal følges. 

Øvrige utviklingsmuligheter spilles inn til en neste revisjon av kommuneplanen. 

 

Økonomiske forhold 

I arbeidet med konsekvensutredning og finsiling er det benyttet ekstern konsulenthjelp. For 

øvrig har arbeidet med kommuneplanen blitt gjennomført med kommunens kompetanse og i 

samarbeid med politisk ledelse. 

 

I egen kommune er det vesentlig å sikre sammenheng mellom samfunnsdelen, 

kommuneplanens arealdel og kommunens økonomi- og sektorplaner. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er ikke krav om å varsle grunneiere i en kommuneplanprosess. Alle som har kommet med 

innspill til kommuneplanen har fått et brev med bekreftelse på mottatt innspill, samt 

informasjon om den videre planprosessen. I brevet ble det informert om at kommunen ikke vil 

tilskrive hver enkelt som har kommet med innspill utover dette brevet, og at hver enkelt må 

følge med på kommunens nettside. Det har vært dialog med mange av de som har sendt inn 

innspill etter hvert som planprosessen har drøyd ut i tid. 

Men de enkelte forslagsstillere som har kommet med arealbruksinnspill vil altså ikke bli 

varslet spesielt etter formannskapets behandling ved høring og offentlig ettersyn av 

planforslaget.  

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel vil bli annonsert på ordinær måte, med 

annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommuner og aktuelle myndigheter. Det 

vil bli avholdt informasjonsmøter før frist for høringsuttalelser og merknader løper ut. 

I høringsperioden vil planforslaget bli meldt inn til drøfting i regionalt planforum.  

 

Alternative løsninger 



Dersom formannskapet ønsker at arealbruksinnspill skal få en annen konklusjon enn 

rådmannens anbefaling, må det fremmes egne alternative vedtakspunkter om disse. Dette 

medfører at disse arealbruksinnspillene må få en ny vurdering i konsekvensutredningen, og 

arealbruken må også omtales i planbeskrivelsen, legges inn i plankart og vurderes i forhold til 

planbestemmelsene.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Kommunedelplan for Krakstadmarka ble vedtatt av kommunestyret 30. juni 2016 med to 

områder med uavklarte innsigelser. Fylkesmannen i Buskerud reiste innsigelse til 

planforslaget pga. manglende ivaretakelse av nasjonale interesser knyttet til jordvern. I brev 

datert 27.02.2017 anbefaler Landbruks- og matdepartementet (LMD) å støtte innsigelsen til 

omdisponering fra LNF-formål i kommuneplanen til boligområder. Arealdisponeringen var 

ikke avklart i overordnet plan. «Det bør derfor gjennomføres en rullering av kommuneplanen 

slik at arealdisponeringen for hele kommunen blir vurdert samlet.»  

 

De to arealene, som til sammen utgjør 44 daa dyrka mark, er lagt inn i forslag til ny arealdel. 

Arealene er dermed medtatt i analysene for dyrka mark som beslaglegges i nytt forslag til 

kommuneplan.  

Kartanalysen viser at 115 daa fulldyrka jord omdisponeres til fremtidige utbyggingsområder 

(inklusive de to arealene i Krakstadmarka), 3 daa overflatedyra jord omdisponeres, 47 daa 

innmarksbeite og 650 daa dyrkbar jord omdisponeres. 

 

Ringerike kommune står overfor spennende tider med næringsetablering, vekst, 

modernisering og utbygging. Dette vil kreve nye arealer som må avklares i kommuneplanen, 

slik at kommunen kan tilrettelegge for ønsket vekst og utvikling. Hvilke arealbeslag som er 

akseptable ut fra alle hensyn som skal ivaretas i en overordnet arealplan, vil vise seg etter 

høring og offentlig ettersyn av planforslaget.  

 

Rådmannens vurdering 

Innsatsen i revideringen av kommuneplanen skal fokuseres mot mål og tiltak som er 

nødvendige for å realisere en ambisjon om sterkere vekst i befolkning og næringsliv og 

effektiv arealdisponering, herunder nye samferdselsløsninger. 

Nasjonale og regionale føringer er innarbeidet i kriteriene i samfunnsdelen, som omhandler 

effektiv arealdisponering, og som har vært førende for arbeidet med arealdelen. 

 

Det er i pågående revidering ikke tatt stilling til om det skal tillates innlegging av strøm for 

eksisterende hytter innenfor markagrensen. 

 

Det er bare foreslått mindre endringer i bestemmelsene om parkering. Rådmannen foreslår at 

nærmere vurdering av parkering må komme i forbindelse med områderegulering for 

Hønefoss. Det bør utarbeides en egen parkeringsstrategi som kan resultere i forslag til flere 

endringer i bestemmelsene om parkering. 

 

Rådmannen anser at innspillene som er innarbeidet i forslag til kommuneplanens arealdel gir 

et godt grunnlag for å kunne imøtekomme Ringerike kommunes vedtatte satsing på vekst 

fram mot 2030 for Ringerike.  

Det er gjennomført grundige analyser av alle innspill med bakgrunn i nasjonale føringer og 

arealkriterier i samfunnsdelen.  

 



Det er lagt stor vekt på fortetting og utvikling i og rundt eksisterende bebyggelse og anlegg. 

Grønnstruktur og friområder er spesielt vektlagt i og i nærområdene til Hønefoss for å ivareta 

viktige miljøkvaliteter som byen skal utvikle seg videre på. Verdifulle kulturmiljøer er lagt inn 

som hensynssoner i Hønefoss, Steinsletta og på Nakkerud.   

Bruk og vern av vassdragene og strandarealer er vektlagt og faresoner for flom er lagt inn der 

dette er klarlagt. Faresoner for ras og skred er lagt inn der kjente kvikkleireforekomster er 

registrert innenfor marin sone spesielt rundt byen. 

Viktige ledd i framtidig kommunikasjonssystem er innlagt så lagt kommunen er kjent med 

statlig regulering for Ringeriksbane og ny E16.   

 

Endrede forutsetninger, som følge av prosessene med de store statlige samferdselsprosjektene 

for Ringeriksbanen og ny E16, kan føre til behov for å revidere kommuneplanen eller deler av 

denne forholdsvis raskt. 

 

Planbeskrivelsen omtaler en rekke temaer og underbygger de valgene som er gjort for å 

komme fram til arealplanforslaget og rådmannen vil ikke kommentere spesifikt noe av dette 

saksframlegget. Rådmannen mener at planforslaget, datert mars 2017, er godt 

gjennomarbeidet og oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og forskrift om 

konsekvensutredninger. Planforslaget imøtekommer kommunens målsetting om utvikling og 

vekst fram mot 2030.  
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Forord
Arbeidet med revisjon av kommuneplanen startet i 201 3. Kommuneplanens
samfunnsdel ble vedtatt i av kommunestyret 30.april 201 5. Forslag til ny arealdel har
tatt utgangspunkt i kommuneplanen fra 2007 og er utviklet med bakgrunn i ny
samfunnsdel, fastsatt pl anprogram, mottatte innspill og diverse utredninger som er
en del av planarbeidet.

Forslaget består av arealplankart i målestokk 1 : 65 000 for hele Ringerike kommune
med forslag til kommuneplanbestemmelser og en planbeskrivelse. Arealplankartet er
i tille gg forstørret til målestokk 1 :1 5 000 i soneplan for Nes i Ådal, Hallingby, Sokna,
Tyristrand - Ask - Nakkerud og Hønefoss.

Planbeskrivelsen (dette dokumentet) b eskriver planens formål, hovedinnhold,
virkninger, h vilke vurderinger og analyser som er gjort og hv ilke rammebetingelser
planen bygger på .
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2 Bakgrunn og kommunens målsettinger

2.1 Kommunens plansystem
Figuren nedenfor illustrerer arealdelens plass i kommunens plansystem.
Komm uneplanens arealdel skal følge opp føring ene i samfunnsdelen, som er
kommunens overordna styringsdokument.

Kilde: Veileder T - 1492 Miljøverndepartementet

2.2 Kommunens overordna målsettinger

2.2.1 Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013 - 2015 ble vedtatt av
kommunestyret 20.06.2013. Planstrategien fastslo at både kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel skulle revideres. Ny planstrategi for perioden 2016 - 2020 ble
vedtatt av kommunestyret 29.09.2016 og her vises det til kommuneplanens
samfunns del som førende for arealdelen .

2.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015.

Samfunnsdelen inneholder overordna mål og strategier, samt et eget kapittel om
effektiv ar ealdisponering. Dette ligger til grunn for arbeidet med forslag til revidert
arealdel.

Samfunnsdelen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst.

Visjonen i samfunnsdelen er at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet.

Mål om en betydelig befolkningsvekst.
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Hovedtrekkene i føringene fra samfunnsdelen som har betydning for arealdelen er:

- Befolkning:
o Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og

familier i etableringsfasen
o Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
o Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike

- Næring
o Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv

med god bredde
o Ringerike og omland skal ha effektive samferdselsløsninger

- By - og lokalsamfun n
o Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og

lokalsamfunn
o Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av

fornybar energi og reduksjon av utslipp
o Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og

reg ionhovedstad

I perioden 2015 - 2018 er det lagt opp til en vekst på 1 %, altså ca 300 nye innbyggere
hvert år. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en høyere
vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030 kan det bli en høyere vekst når
samferdselsprosjekter blir realisert. Kommunen skal planlegge for en vekst på om lag
2,5 % i denne perioden (ca 800 nye innbyggere per år).

Samfunnsdelens kapittel 5 Effektiv arealdisponering inneholder arealstrategier som
skal ligge til grunn for kommuneplanens arealdel. Effektiv arealdisponering
innebærer at arealer forvaltes og utvikles på en hensiktsmessig og realistisk måte.
Arealstrategiene bygger opp under målsettingene i samfunnsdelen og de vedtatt
prioriterte stedene , Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, N es i
Ådal, Sokna og Tyristrand. Se sak fra formannsk apet nr. 56/13 , datert 14.05.13 .

I løpet av første halvdel 2017 startes det opp en områdeplan for Hønefoss sentrum.
Formålet er å avklare forholdene knyttet til de store samferdselsprosjektene som
påvirker sentrale deler av Hønefoss.

2.2.3 Kommuneplanens arealdel

Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen
mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, herunder behov for vern og
utbygging (jf. pbl. § 11 - 5).

Arealdelen er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre kommunens overordna
målsettinger, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser.

Arealdelen består av et plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse.
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1. Plankartet: Viser hovedtrekkene i arealbruken ved hjelp av arealformål,
symboler og hensynssoner

2. Bestemmelsene: Utfyller og utdyper den fastlagte arealbruken og innholdet i
hensynssonene

3. Beskrivelsen: Beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt
hvilke vurderinger som er gjort og hvilke rammebetingelser planen bygger på

Plankartet og b estemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av
arealdelen, med nærmere utdyping i planbeskrivelsen. Arealdelen er en overordna
plan, og skal ha en grovmaska karakter.

Ny samfunnsdel er vedtatt i forkant av arealdelen. Hensikten med dette va r å få en
sterkere sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen. Det er i samfunnsdelen
kommunen tar stilling til overordna mål og satsingsområder.

2.3 Forholdet til nasjonale mål og retningslinjer
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 samfunnsutv ikling
III. Attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder

2.3.1 Gode og effektive planprosesser

Regjeringen forventer at kommunen:
- Tar i bruk plan - og bygningslovens muligheter for prioriteringer og forenklinger
- Oppdaterer overordna planer
- Unngår fle re plannivåer enn nødvendig og h ensiktsmessig 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 ra skere og mer forutsigbart.

2.3.2 Ringerike kommunes oppfølging av nasjonale forventninger

• Tidlig dialog for å oppnå e ffektive 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 forutsigb are 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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2.4 Planprosess og medvirkning

2.4.1 Planprosessen

Hovedfasene i planprosess en er vist i figuren nedenfor.

2.4.2 Kommuneplanutvalg

Formannskapet er kommuneplanutvalg i henhold til gjeldende delegeringsreglement.
Saker vedrørende revisjon av arealdelen behandles derfor i formannskapet.
Formannskapet har også blitt muntlig orientert om kommuneplanarbeidet underveis i
plan prosessen. Når arealdelen skal til sluttbehandling behandles den først i
formannskapet, og legges deretter fram for vedtak i kommunestyret.

2.4.3 Planprogram og føringer for planarbeidet

Planprogram for revisjon av kommuneplanen ble fastsatt av
kommunestyret 20.06.2013 sak 76/13 . Planprogrammet
beskriver planprosessen , og inneholder en del føringer for
hvordan planprosessen skal gjennomføres.

2.4.4 Uttalelser og innspill

I prosessen med revidering av komm uneplanen er de t i
hovedsak kommet innspill i 2 omganger . Neste mulighet for
å gi uttalelser til planarbeidet er ved høring og offentlig
ettersyn av planforslaget.

Når Hva Antall Behandling
Våren
2013

Innspill til oppstart av
planarbeidet, herunder forslag
til planprogram

17 Oppsummert og kommentert i
sak om fastsetting av
planprogram

Før
30.08.201 3

Innspill til innhold i ny plan –
herunder konkrete
arealbruksinnspill

120 Generelle innspill oppsummer t
og kommentert ved 1.
gangsbehandling av
kommuneplanens
samfunnsdel.
Arealbruksinnspill behandlet i
sak om grovsiling 18.08.2015.
Her gikk ca 70 videre til
konsevensutredning (finsiling).

Høring og
offentlig
ettersyn

Innspill til forslag til revidert
a realdel

Oppstart og
plan -

program

Utarbeide
planforslag

Høring og
offentlig
ettersyn

Ferdigstille
planforslag

Vedtak
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I tillegg ble det vinteren 2013/2014 gjennomført flere gjestebud hvor temaer knytta til
kommuneplanen ble diskutert. Det er utarbeida en egen rapport fra gjestebudene,
denne er tilgjengelig på kommunens nettsider: www.ringerike.kommune.no
Arealplaner Kommuneplan Gjestebud.

Det er også gjennomført barnetråkkregistrering ved Hallingby skole, samt en
medvirkningsdag på Hov ungdomssko le.

2.4.5 Åpne møter

Følgende møter er gjennomført:

- Møte med lokale foreninger fra de prioriterte lokalsamfunna, Haugsbygd ,
Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Hønefoss ble
ikke invitert spesielt til dette møtet, i og med at Hønefoss som by har andre
problemstillinger enn øvrige lokalsamfunn.

- Møter med næringslivet: Areal - og byplankontoret har arran gert to møter med
representanter fra næringslivet, samt deltatt på møter i regi av Ringerike
Næringsforum og Ådal Landbrukslag. Areal - og byplan har også informert om
kommuneplanen på bransjedag arrangert av byggesakskontoret.

- Åpent møte Nes i Ådal
- Åpent møte Åsa

A real - og byplankontoret har også deltatt på kommunens stand på
Ringeriksdagen i 2014 og 2015.

2.4.6 Høring og offentlig ettersyn

Forslag til revidert arealdel legges fram for formannskapet i mars 20 17 .
Formannskapet fatter vedtak om planen skal sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel vil bli annonsert på ordinær
måte, med annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommune r og
aktuelle myndigheter. Det vil bli avholdt informasjonsmøter før frist for
høringsuttalelser og merknader løper ut.

I høringsperioden vil planforslaget bli meldt inn til drøfting i regionalt planforum.
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3 Vurdering av arealbehov

3.1 Vurdering av områder i g jeldende kommuneplan
Vedtatt arealdel fra 2007 er utgangspunktet for revideringen.

Plan - og bygningsloven ble sist endret i 2010 og revidert arealforslag er utarbeidet i
tråd med dette.

Det er gjort en gjennomgang av vedtatt arealdel fra 2007 og noen endringer er
foreslått. De viktigste endringene er:

- Vedtatte reguleringsplaner etter 2007 er lagt inn slik at arealformål i revidert
kommuneplan er justert og endret i trå med dette.

- «Aktuelle korridorer for ny vei – uten rettsvirkning»; er tatt u t. Slike korridorer
har ingen bakgrunn i annet planverk og nye korridorer må utredes via
kommunedelplaner og derpå følgende reguleringsplaner.

- Det er noen områder som ikke er videreført i ny plan bl.a. boliger utenfor Ask
og golfbane i samme område .

- De t er også gjort noen mindre tilpasninger.

3.2 Vurdering av befolkningsvekst og behov for boligområder
Med utgangspunkt i en ønsket befolkningsvekst må arealavsetning til formål for
bolig bebyggelse svare ut dette.

Under omtale av de enkelte tettsteder (kap.7) er utbyggingspotensialet i
kommuneplanen fra 2007 og potensialet i revidert arealdel nærmere redegjort for.

Fra 2015 – 2018 legges det opptil en vekst på rundt 1 %. Så skal det planlegges for
en vekst på om lag 2,5 % i perioden 2020 - 2030.

Generelt regnes det med 2,6 personer pr. husholdning

Avsetting av areal til bolig avhenger av boligtyper . O g valg av boligtyper avhenger
igjen av hvor i kommunen det planlegges. Mange områder i kommunen er
spredtbygd eller pre ge t av frittliggende eneboli ger. I en del tettsteder med arealformål
for boligbebyggelse er det rimelig å regne 1 boenhet pr. daa. Nærmere Hønefoss må
tettheten bli høyere, og 2 - 4 boenheter pr. daa er realistisk. I byen er det ikke forenlig
å bygge ut nye eneboliger dersom arealene sk al utnyttes på en effektiv måte, her vil
boligtettheten bli enda høyere.

Med en befolkningsvekst på 10 000 personer og 2,6 personer per husholdning er det
behov for 3850 nye boenheter fram til 20 3 0.

I kapittel 7 er utbyggingspotensialet nærmere vurder t og beskrevet for alle
tettstedene i kommunen.
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3.3 Fritidsbebyggelse
Ringerike er en stor hyttekommune, men i søndre deler er det ikke åpnet for ny
fritidsbebyggelse. Dette gjelder i Marka og langs Tyrifjorden og Steinsfjorden og
nedre deler av de store elvene. I Ådalsfjella var det rundt 1000 etablerte fritidsboliger
da k o mmunedelplan for Ådalsfjella ble vedtatt i 2011. I denne planen legges det opp
til rundt 350 nye hytter, men et krav om venstresvingefelt ved Ringmoen måtte
opparbeides først. K ommunedelplanen er ikke revidert . K rysset ved Ringmoen skal
nå opparbeides og p otensialet for 350 nye fritidsboliger kan realiseres. Det ligger
inne flere områder for fritids - og turistformål langs vestsiden av Sperillen som ikke er
realisert.

I foreliggende arealplan er det lagt inn forslag om 11,5 daa fremtidig
fritidsbebyggelse p å Nes, samt arealer for fritids - og turis t formål både på Nes og ved
Buttingsrud camping, til sammen ca 184 daa.

Det er lagt inn formål om fritidsbebyggelse for eksisterende hyttefelt på Langtangen
ved Samsjøen, her er det mulig å utvide med to tomter.

3.4 Nær ingsbebyggelse
Potensialet i gjeldende kommuneplan er på rundt 5540 daa, da er det medtatt et sort
areal på Eggemoen som er i reguleringsprosess. I forslag til ny arealdel ligger det
inne ca. 150 daa nytt areal for næringsvirksomhet. Da er ikke områderegul ering på
Follummoen medtatt . Området i planavgrensningen for Follummoen er på til sammen
ca 1770 daa. Områdereguleringene på Eggemoen og Follummoen vil, når de blir
vedtatt, overstyre kommuneplanen.

3.5 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet
Det kom inn mange innspill til planarbeidet . I utve lgelsen av arealinnspill er det
benyttet strategi for effektiv arealdisponering som er vedtatt i samfunnsdelen.

Alle innspill ble først vurdert i en grovsiling, hvor 72 innspill ble tatt med videre i
prosessen . Disse innspillene ble konsekvensutredet (finsilt), og 51 i nnspill ble
foreslått innarbeidet i revidert arealdel , mens 52 områder er forkastet .

4 Forslag til arealdel

4.1 Planområdet
Planområdet omfatter hele Ringerike kommune. I 2011 ble kommunedelplan for
Åda lsfjella vedtatt, etter en lang planprosess. Dette området er ikke en del av
revisjonen, jf. fastsatt planprogram. Gjeldende kommunedelplan er er innarbeide t i
revidert kommuneplan på et mindre detaljert nivå , dette gjelder k ommunedelplan for
Ådalsfjella fra 2011 med bestemmelser og kommunedelplan for Krakstadmarka med
bestemmelser , slik at revidert kommuneplan o mfatter hele kommunens area l .
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4.2 Plankartet
Kommuneplanen er oppdatert til plan - og bygningsloven av 2008. Dette innebæ rer
en del endringer i plankartet når det gjelder formål og tegneregler. En viktig forskjell
er at duse og sterke farger på arealformålet har endra betydning. I kommuneplanen
fra 2007 er f.eks. eksisterende boligområder sterkt gule, mens framtidige
boligom råder er lysegule. På nytt plankart er nye boligområder sterkt gule, mens
områder som tidligere har vært avsatt i kommuneplanen er lysegule. Dette gjelder
uavhengig av om området er utbygd.

Hensikten med dette er på en klar og tydelig måte å framheve de o mrådene som blir
avsatt til utbyggingsområder i denne revisjonen.
Kommuneplankartet skal vise hovedtrekk i arealbruken. Bruk av hensynssoner er
vurdert i samspill med øvrige arealformål og begrenset til vesentlige formål .

F aresoner for flom vil ikke være synlige på papirutgaven av kommuneplankartet, men
vil komme til syne etterhvert som det zoomes inn på de digitale kartløsningene, i form
av hensynssoner.

Grunnkartet for Ringerike inneholder store mengder informasjon . Og de fleste data
ligger på offentlige kartbaser og er hentet derfra i arbeidet med arealdelen. Dette er
kunnskap som er brukt i arbeidet med kommuneplanen.
For å få et fungerende og lesbart kommuneplankart har det vært nødvendig å
forenkle framstill i ng en noe. Det er ikke utelatt informasjon, men f. e ks har det vært
nødvendig å forenkle noe i kartbasen for vann. Vann under 10 daa er utelatt i
kommuneplankartet, men ligger i grunnkartet. Slik at 100 - m etersbeltet langs vann og
vassdrag gjelder også for vann u nder 10 daa dersom ikke annet er bestemt.

4.3 Forholdet til kommuneplan ens arealdel fra 2007
Kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 har vært utgangspunktet for
utarbeiding av forslag til revidert arealdel.

Revidert arealdel vil ved vedtak oppheve arealde len fra 2007.

4.4 Planbestemmelser og retningslinjer
Oppdatering til plan - og bygningsloven av 2008 medfører også en del endringer i
bestemmelsene. Bestemmelsene er omstrukturert for å passe til formålene på
plankartet. Det er også en del endrede henvisninger til nytt lovverk.

Det er lagt vekt på å utforme bestemmelsene på en enkelt og lettfattelig måte. Det er
også utarbeida en del retningslinjer, for å klargjøre bestemmelsene.

Bestemmelser til kommunedelplanene for Ådalsfjella og Kraks tadmarka er ikke
endret og er gjeldende for disse kommunedelplanene .

4.5 Gjeldende lover og regelverk
Nødvendige hensyn som er ivaretatt i gjeldende lov - og regelverk blir ikke gjengitt i
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planbestemmelsene. Relevante bestemmelser som framgår av annet lov - og
regelverk blir kort beskrevet her:

4.5.1 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner (KML)

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses, i den grad det berør er
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som
utfører arbeidet i marka gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn
skal straks sendes Buskerud fylkeskommune v/kulturminnemyndighetene, jf lov om
kulturminner § 8, annet ledd. Dette gjelder også kulturminner i strandsonen og under
vann som for eksempel steinalderboplasser, helleristningslokaliteter og kulturminner
tilknyttet fiske i førhistorisk tid og middelalder, jf kulturminnelovens §§ 4 og 14.

4.5.2 Forskrift om t ekniske krav til byggverk (TEK - 10)

Hovedformålet med forskrifen er å bidra til byggverk av god kvalitet og som er i
samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av plan - og bygningsloven,
herunder forskrifter og arealplaner med bestemmelser. Forskrift en setter krav til tiltak
innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot
naturpåkjenning, utearealer, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann,
planløsning, miljø og helse og energi. Kravene gjelder i utgangspunktet for alle tiltak,
uavhengig av om arbeidene krever saksbehandling i kommunen eller ikke. Hensyn
som er tilstrekkelig ivaretatt gjennom TEK - 10 inngår ikke i planbestemmelser. Krav
utover TEK - 10 er stilt i Generelle bestemmelser.

4.5.3 Radon

Nye byg g skal prosjekteres og utføres i henhold til enhver tid gjeldende Forskrift om
tekniske krav til byggverk.

4.5.4 Vann - og avløpsanlegg

Vannforsynings - og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til enhver
gjeldende Forskrift om tekniske krav til bygg verk. Anlegg skal være dimensjonert slik
at det gir tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende trykk til å dekke vannbehovet,
inklusive brannvann.

4.5.5 Forurensningsforskriften kap 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge - og
gravearbeider

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep
er planlagt gjennomført. Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i
området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å
få klarlagt omfang et og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Dersom
undersøkelsene viser at det er forurenset grunn, kreves det ytterligere undersøkelser
og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og
b rukerinteresser og behov for tiltak.
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4.5.6 Naturmangfoldloven

De miljørettslige prinsippene i n aturmangfoldloven §§ 8 - 12 skal legges til grunn i alle
offentlige beslutninger som får konsekvenser for naturverdier. Der det er mangelfulle
registreringer av biologisk mangfold skal det vurderes om kunnskapsgrunnlaget er
godt nok jf. § 8, og om det er grunnlag for å anvende ”føre - var prinsippet” jf. § 9.

4.5.7 Friluftsloven

Loven sikrer allmennhetens rett til fri ferdsel og opphold i naturen, men loven angir
samtidig en del plikter og hensyn som allmenn heten må ivareta ved utøvelse av
friluftsliv. Ferdselsretten er knyttet til utmarksbegrepet som loven gir en definisjon av.

4.5.8 Markaloven

Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og
idrett. Loven skal sikre Markas grens er og bevare et rikt og variert landskap og natur -
og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til
andre formål. Lovens geografiske virkeområde er avgrenset til arealene innenfor
markagrensen. Arealene er båndlagt med hjemmel i markaloven.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en sentral rolle i oppfølgingen av markaloven.
Prosedyren for utarbeiding av nye kommuneplaner og reguleringsplaner innenfor
Marka er at Klima - og miljødepartementet skal gi sin godkjennelse før pl anoppstart
kan varsles. Departementet skal også stadfeste alle kommuneplaner og
reguleringsplaner som vedrører Marka, ved å foreta en vurdering av planen opp mot
markaloven.

4.5.9 Vannressursloven

Inngrep/tiltak i vassdrag som berører nevneverdige allmenne inter esser krever
særskilt tillatelse (konsesjon) etter vannressursloven (§ 8). NVE kan fastsette om et
tiltak trenger slik konsesjon (§ 18). For tiltak som er tillatt etter andre særlover eller i
regulerings - eller bebyggelsesplan kan NVE bestemme at tiltak ik ke trenger
konsesjon (§ 20).
Det skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker
avrenning og gir levested for planter og dyr langs bredden av vassdrag, jf. § 11.

4.5.10 Jordloven

Jordlove n skal beskytte arealressursene på den måten som er mest tjenlig for
samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Dyrkbar mark har samme status som
fulldyrka areal. Ved vedtak eller godkjenning av kommuneplan eller reguleringsplan
kan det fattes vedtak av planmyndighetene om at § 9 (bruk av dyrka og dyrkbar jord)
og § 12 (delingsforbud for landbrukseiendommer) skal gjelde for planområdene eller
avgrense deler av dem. I de tilfeller planområdet omfatter dyrka jord, vil jordlovens §
8 om driveplikt gjelde inntil området er tatt i bruk til regulert formå l.

4.5.11 Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Stortinget har behandlet fire Verneplane r for vassdrag, følgende vassdrag er vernet i
Ringerike kommune: Marka - vassdragene, Tyrifjorden, Holleia, Sogna, Vassfaret
inkludert Urula og Tørrsjøe lva. Utgangspunktet for vern har vært trusselen for
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kraftutbygging. Men g jennom hele verneplanarbeidet har det blitt presisert at
vassdrag som er vernet mot kraftutbygging også må behandles med varsomhet når
det gjelder andre typer inngrep.

4.5.12 Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven

Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Likestilling
innebærer: likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging.
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjons hemmende barrierer og
hindre at nye skapes.

4.6 Hovedtrekk og viktige hensyn i arealdisponeringen
I kommuneplanens samfunnsdel er strategiene for effektiv arealdisponering nærmere
fastsatt. Disse strategiene er lagt til grunn for revisjon av arealdelen :

• Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og tettsteder.
• Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur - og kultu r miljø samt god

vannkvalitet.
• Ringerike skal legge til rette for aktivitet for alle.

4.7 Byggeområder
Revide rt arealdel skal ta opp i seg utviklingen fram mot 2030. Tidlig i denne perioden
vil det bli tatt nasjonale beslutninger om bygging av de store samferdselsprosjektene
som er under planlegging. Dette vil gi nye premisser som kan utløse revisjon av
arealdelen og andre planer.

Det er aktuelt å starte opp en planprosess for regional plan for Ringeriksregionen, for
å få til en bærekraftig utvikling for bolig - , næring - og transportutvikling.

4.8 Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner
Kommunedelplan er (juridisk bindende arealplaner) vedtatt før kommuneplanens
arealdel gjelder. Ved motstrid gjelder arealbruk i sist vedtatte plan.

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende
kommunedelplaner der disse ikke selv angir noe annet.

4.9 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen, jf.
pbl. § 1 - 5.

Følgende reguleringsplaner er vedtatt i etterkant av arealdelen av 30.08.2007 , se
liste under, disse reguleringsplanene skal fortsatt gjelde. Nytt plankart er oppdatert
iht. disse reguleringsplanene. Den ne oppdateringen er ikke omfattet av kravet om
konsekvensutredning etter forskrift en.
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Liste under viser hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde :

ID Navn Type Status Vedtaksdato
82 - 06  Klinikkveien 2 Mindre

reguleringsendring
Endelig vedtatt
arealplan

05.09.2007

200 -
03

Veien Kulturminnepark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

22.11.2007

170 -
03

Blåveissvingen 16 Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

30.11.2007

315 Miljøgate Sokna, Rv7 Sokna -
Ørgenvika

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

31.01.2008

307 -
03

Tolpinrud Vest Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

20.02.2008

181 -
04

Hvervenmoen H V Plast Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2008

57B -
01

Tyristrand Barnehage Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

10.11.2008

283 -
01

SYKEH U SOM RÅDE T Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

11.11.2008

334 Hovsmarka Barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

332 Fanteputten2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

336 Coop/Prix Heradsbygda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

333 -
01

Hvalsmoen øvre leir Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2009

318 Fotgj.undergang Rv 35 Nakkerud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2009

138 -
04

Flytting av snuhammer ved
262/195

Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

12.08.2009

321 Kirkemotunet Hallingby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

24.09.2009

294 -
01

Rv7 Ramsrud -
Kjeldsbergsvingene

Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.10.2009

265 -
01

VE LTELI A Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

19.04.2010

282 -
01

BÅLERU DM ARKA Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

14.06.2010

268 -
02

M YRA OG H VELVEN Mindre
regul eringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

08.11.2010

276 -
01

Tyristrand sentrum Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

06.12.2010

233 -
01

Kvernvolden bolig, Veme Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

02.02.2011

320 -
01

Nedre Fegri Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

07.03.2011

343 Follum Områdeplan Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

31.03.2011

340 Thoengata sør Haugsbygd Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.04.2011
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341 Støalandet sør Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.04.2011

1007  Ådalsfjella Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2011

339 Veienmarka busslomme Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2011

317 Ankersgate 6 - 10 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

23.02.2012

252 -
03

BJØRN TJERN LI A Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

10.05.2012

345 Fv 158, GS - veg Helgelandsmoen -
Botilrud

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.06.2012

349 Loeskollen boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.06.2012

335 FV. 35 Hønengata Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.08.2012

353 Rv. 7 Veme - Skotland,
midtmarkering

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.11.2012

358 Hønengata 18 - 20 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.11.2012

314 -
01

Brutorget Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.12.2012

297 -
01

Idrettsanlegg i Haugsbygd Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

359 Gamle Follum skole Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

357 Hvervenkastet Pendlerparkering Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

1008  E16 Eggemoen - Kleggerud Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

31.01.2013

192 -
09

Del av søndre Ringåsen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

20.02.2013

323 -
04

Eikli sør, næringsområde Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.04.2013

368 Ullerålsgata 9 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.04.2013

80 - 01  Solbergåsen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.06.2013

202 -
06

Havna Hemskogen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

27.06.2013

312 -
06

Almemoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.08.2013

315 -
02

RV 7 Sokna - Ørgenvika Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

15.08.2013

346 -
02

Tjyruhjellen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

19.08.2013

369 Hofsfossveien 1,3 og 5 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.12.2013

328 Mosselia Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.12.2013
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150 -
05

Hensmoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

19.12.2013

295 -
01

Killingtjern Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

27.03.2014

120 -
03

Løkka og Schjongstangen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

10.04.2014

384 Helgerud vest Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

22.05.2014

356 -
01

Tanberglia Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.06.2014

278 -
01

Somma skytebane i Ådal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

20.08.2014

381 Treklyngen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

28.08.2014

298 -
05

Schjongslunden Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

21.10.2014

382 Midtdeler Vik - Botilrud Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.10.2014

355 Fegrihøgda Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.11.2014

347 -
01

Områdeplan Hvervenmoen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

26.01.2015

388 E16 Eggemoen - Olum Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.03.2015

305 -
01

FV 241 Putten Klekken - Gang -
/sykkelveg

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.04.2015

371 Telegrafalleen 2 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.04.2015

313 -
02

Byporten Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

04.05.2015

386 E16 Hønenkrysset Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2015

391 Vestre Nes vannverk og
idrettsanlegg

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.08.2015

400 Spenncon Rail og Vågård
skytebane

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.11.2015

397 Hønen Gård Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.11.2015

378 Nerbytunet Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

10.12.2015

396 Søndre Kirkemoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

10.12.2015

360 Tosseviksetra Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.02.2016

402 Ringveien 10 boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.02.2016

390 Klekkenhagen boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.05.2016

362 Setertjern Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.05.2016
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412 Hallingby øst Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

407 Furuholtet 2 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

1009  Krakstadmarka Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

413 Lundveien Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.09.2016

394 Hønengaten 26 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.10.2016

392 Somma pukkverk Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2016

324 Trampen skytebane Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2016

422 Grenda i Åsa Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

02.02.2017

399 Ny skole og boligområde
Benterud

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

02.03.2017

Reguleringsplaner vedtatt etter 30.08.2007 skal i sin helhet gjelde foran arealdelen.
For reguleringsplaner vedtatt før denne datoen, gjelder kommuneplanen foran
reguleringsplanen der det er motstrid. For p laner med mangelfulle bestemmelser vil
kommuneplanbestemmelsene gjelde .

4.10 Reguleringsplaner de r kommuneplanen gjelder foran
reguleringsplanene

Det foreligger for noen områder i kommunen eldre reguleringsplaner med
mangelfulle og upresise reguleringsbestemmelser. Her vil kravene i § 1 .1 .2 i
kommuneplanbestemmelsene gjelde.

Følgende eldre regulerin gsplaner har mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser :
reguleringsplan nr. 7, 8, 9, 9 - 03, 9 - 04, 1 0, 1 1 , 1 5, 1 7 , 1 7 - 02 , 1 8, 1 8 - 01 , 1 8 - 02, 1 9, 31 ,
36 , 36 - 02 , 38, 41 , 44, 53, 77, 89, 8 9 - 02 , 1 02, 1 1 1 , 1 30, 1 30 - 02 , 1 44, 1 83 og 1 98 .

I kommuneplanbestemmels ene er foreslått en del krav som må oppfylles inntil det
foreligger ny reguleringsplan

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides
ny reguleringsplan for et område før utbygging kan tillates.

For eldre reguleringsplaner på Vikerfjell: nr. 250, 251 , 253, 254 , 255 og 256 er
planbestemmelsene i kommunedelplan for Ådalsfjella § 7.2 erstattet med
bestemmelser i § 2 i samme kommunedelplan.
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4.11 Innholdet i kommuneplanens arealdel – Arealformål , bestemmelser og
hensynssoner i planforslag et

4.11.1 Arealformål

Hensikten med arealformål er å angi entydig hvilke funksjoner som tillates innenfor et
areal og i bygninger og anlegg på arealet. Arealformålene skal som hovedregel
framgå av og vises på plankartet. Arealformålene angir med rettslig bindende
vi rkning hva arealet kan nyttes til. Formålene viser nåværende og fremtidig
arealutnyttelse. Hovedformålene er delt i underformål.

Arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg.
Underformål:
Bebyggelse og anlegg, b oligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål,
f orretninger, offentlig eller privat tjenesteyting, fritids - og turistformål, råstoffutvinning,
nærings virksomhet , idrettsanlegg, andre typer anlegg, grav - og urnelunder.

Areal for sentrumsformål dekker opp diverse tjenesteyting som skal lokaliseres i
tettsteder og sentrum av Hønefoss. Kan inneholde forretning, kontor,
næringsvirksomhet, servicefunksjoner, boliger mm

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Underformål:
bane, lufthavn, parkerings anlegg

3. Grønnstruktur.
Underformål:
N aturområde - grønnstruktur , friområde og park.

4. Forsvaret.
Underformål:
forsvaret .

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift.
Underformål:
areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
n æringsvirksomhet basert p å gårdens ressursgrunnlag,

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.
Underformål:
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
småbåthavn , drikkevann, friluftsområde

Det er på kartforslaget lagt inn viktige ledd i kommunikasjonssystemet.
Fjernveg, hovedveg, samleveg, adkomstveg, gang - /sykkelveg, turveg (Pilgrimsleden)
og jernbane.

Det finnes også diverse linjetyper som markere r grenser for areal - og
hensynssonene og Markagrense.
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4.11.2 Bestemmelser

Det er generelle planbe stemmelser til kommuneplanens arealdel , bestemmelser til
de enkelte arealformålene og bestemmelser til hensynssonene. Bestemmelser
fastsetter i tekst forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å framstille på
plankartet . Bestemmelsene angir på rett slig bindende måte hvilke vilkår et tiltak må
oppfylle for at det skal kunne gjennomføres.

4.11.3 Hensynssoner

Hensikten med hensynssoner er å kunne vise viktige hensyn og interesser i tillegg til
og uavhengig av hvilket arealformål som gjelder i et område . Hensy nssoner skal
legges til grunn for videre regulering, enkeltsaksbehandling og oppfølging, eventuelt
med hjemmel i sektorlovverket.

Det kan legges flere hensynssoner over hverandre i samme geografiske område . .
Arealformålet vises under hensynssonen e .

5 Konsekvensutredning av planforslaget

5.1 Krav til KU
Alle planer etter plan - og bygningsloven skal ha en planbeskrivelse som også skal
redegjøre for planens virkninger (pbl. § 4 - 2).

Kommuneplanens arealdel skal ha en Risiko og sårbarhets - analyse (ROS) i følg e
plan - og bygningsloven s § 4 - 3. Det er naturlig at dette inngår i arbeidet med
konsekvensutredningen

For kommuneplanens arealdel er det også krav om konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven. Utredninga skal
beskrive virkninger for miljø og samfunn av alle nye områder for utbygging og
vesentlig endra arealbruk i eksisterende byggeområder.

Oppdatering av plankartet iht. reguleringsplan vedtatt mellom to revideringer av
arealdelen omfattes ikke av kravet til k onsekvensutredning.

5.2 Metode
Konsekvensutredningen avgrenses ut fra plannivået, innholdet i forslag til ny arealdel
og relevans for de beslutninger som skal tas. Fokus i KU er lokalisering av
arealformål, sett i forhold til viktige miljø - og samfunnsverdier og virkninger
utbyggingen kan få for disse verdiene. Mer detaljerte forhold f.eks. knytta til utforming
og tilpasning til omgivelsene avklares ved regulering.

Alternative løsninger for overordna utbyggingsmønster blir ikke detaljert utredet.
Samfunnsdelen fastslår at utbyggingsmønsteret skal være satsing på Hønefoss by,
samt seks utvalgte lokalsamfunn.
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- Valg av retning for vekst og utbygging av boliger, fritidsb ebyggelse, næring
osv

- Konsentrasjon i utbyggingsmønster: Fortetting ved knutepunkter.
- Spredt utbyggingsmønster
- Lokalisering av viktige funksjoner
- Føringer for arealforvaltning ut fra hensyn til naturmangfold og kulturlandskap

Alternative konkrete utbyggingsforslag omtales der det er aktuelt.

Konsekvensutredningen skal konsentreres om de temaer som er relevante for den
aktuelle arealbruken. I utredningen av enkeltområder er derfor kun temaene som er
beslutningsrelevante omtalt.

KU skal tilpasses plannivået og være relevant for beslutninger som skal tas. KU
baserer seg i hovedsak på eksisterende kunnskap . I tillegg er det utført noen
temautredninger i forbindelse med planarbeidet. Se kap. 5.3.1 Eksisterende
kunnskap

Konsekvensut redningen er avgrensa til de delene av planen som fastsetter rammer
for framtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan, jf. KU -
forskrifta § 7.

KU av arealdelen inneholder kunnskap for å kunne avklare arealformål for områder.
D ersom det ved senere regulering av et utbyggingsområde kommer fram ny
kunnskap som påvirker egne t heten av arealformålet, må den aktuelle utbyggingen
tilpasses ved påfølgende regulering for å hensynta kunnskapen som er kommet
fram.

Følgende metode er fulgt i arbeidet med konsekvensutredningen for innspillene:

Nr Liten negativt, ingen
eller positiv
konsekvens

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Stor eller svært stor
negativ konsekvens

1 Miljø - og naturressurser
Konsekvens dersom tiltaket berører et område med

1.1 Naturmangfold Ingen kjente arter
blir påvirka

Isolert biotop
Mindre viktig biotop

Truede arter
Stor biotop
Irreversible inngrep av
stor verdi

1.2 Jord og skog Skog lav bonitet
Lauvskog
Ikke dyrka eller
dyrkbar mark

Mindre områder
med dyrka eller
dyrkbar mark
Vanskelig tilgjengelig
skog av høy bonitet

Dyrka eller dyrkbar
mark
Skog av høy bonitet

1.3 Landskap og vassdrag Skog, li
Mer enn 50 m fra
vassdrag
Berører ikke

Under 50 m fra
vassdrag
Skogkledde koller

Inntil vassdrag
I myrområder
Snaufjell, silhuett
virkning
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nedslagsfelt for
drikkevann

Berører eller ligger
inntil drikkevannskilde

1.4 Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente Mindre viktige
kulturminner

Verdifulle
kulturminner
Kulturmiljø

2 Samfunnsforhold
Hvilken påvirkning gir
tiltaket for

2.1 Infrastruktur,
transportbehov,
energiforbruk

Liten økning i ÅD T
Vegen og
omgivelsene tåler
trafikken

Liten konsekvens av
stor økning i ÅDT
Stor konsekvens av
liten økning

Stor økning i trafikk
(ÅD T) i forhold til
standard og plassering
Ny utbygging som
krever store inngrep

2.2 Folkehelse, herunder
barn og unge og
universell utforming

Gangavstand skole
og sentrum
Universelt utforma

Langs eksisterende
skolerute
Inntil annen
eksisterende
bosetting

Farlig skoleveg
Lang fra an na
bosetting
Ny skolerute

2.3 Infrastruktur Krever ingen ny
utbygging av
infrastruktur

Krever utbedring av
veg

Krever ny veg, strøm,
VA, kryss

2.4 Friluftsliv Bedre sti og
løypenett som følge
av utbyggingen

Liten utbygging som
ikke får påvirkning
Utbygging i
nærområde

Bygger ned viktige
friluftsområder som
lokale koller, stier,
utsiktspunkt osv

3 Politiske føringer
Gir tiltaket positive ringvirkninger for kommunen?
Kommunale
satsingsområder

I tråd med utpekte
satsingsområder

Liten utbygging som
har liten betydning
totalt sett

Ikke i utpekte
satsingsområder

Samarbeid med flere
grunneiere

Flere grunneiere som
utvikler et område

Få hytter som har
liten betydning
utover området som
blir berørt

En grunneier som
satser alene
Goder og utgifter ikke
f ordelt på flere
grunneiere

Ringvirkninger Positiv effekt Liten effekt Ingen effekt
4 Risiko - og sårbarhet

Hvilke avbøtende tiltak kan gjøres
Skred og flom Ingen kjent risiko,

terreng som ikke
tilsier fare

Uklart om det er
behov for mer
undersøkelser

Kjent skredfare eller
terreng som krever
mer utredning

Trafikksikkerhet Veg, inkl. gangveg,
og kryss er
dimensjonert for
tiltaket

Lite tiltak som gir
merkbar økning i
trafikk

Veg og kryss er ikke
dimensjonert for
tiltaket

Brannvann Tilgjengelig
vannkil de eller
utbygd nett for
brannvann

Vannkilde, men noe
avstand ift. fylling av
tankbil

Ikke tilgjengelig
vannkilde i nærheten

Samlet vurdering
Forklaring på hva som gir utslag
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Avbøtende tiltak som kan gjøres

Konklusjon:
Ingen negativ konsekvens / positiv tiltak for Ringerike
Lite inngrep som gir få eller mindre endringer ift. dagens situasjon
Mindre negativ konsekvens på flere områder / usikker effekt
Dersom samfunnsnytten er større enn et enkelt utslag, vil tiltaket k unne tas inn likevel
Tiltaket medfører irreversible inngrep på viktige verdier
Tiltaket er ikke i tråd med Ringerikes mål og strategier

5.3 Kunnskapsgrunnlaget

5.3.1 Eksisterende kunnskap

F oreliggende kunnskap skal være tilstrekkeli g for arbeidet med arealdelen. Og d e
fleste data ligger på offentlige kartbaser og er hentet derfra i arbeidet med
arealdelen . T abellen nedenfor viser eksisterende kunnskap som er nyttet i
planprosessen.

Planprogram for kommuneplanrevisjonen la opp til en rekke temautrednin ger i
forbindelse med planarbeidet. Disse er en del av kunnskapsgrunnlaget. Noen av
utredningene relate rer seg direkte til arealdelen eller deler av arealdelen, mens andre
har betydning både for samfunnsdelen og arealdelen. De fleste utredningene er lagt
f ram for egen politisk behandling. Tabellen inneholder en oversikt over de ulike
utredningene/planene som er utarbeid et :

Utredning Status/innhold

Handels - og
byutviklingsanalyse
for Hønefoss

Vedtatt som innspill til kommuneplanen, med prinsipper som
skal legges til grunn. Analysen kan bl.a. brukes som grunnlag
for å vurdere områder for handel, avgrensning av
senterområder og formulering av bestemmelser.

Ringeriksregionen
mot 2030

Rådet for Ringeriksregionen har fått utført noen analyser som
kvantifiserer regionens vekstpotensial, og synliggjør
samferdselsprosjektenes betydning for vekst og utvikling.
Analysene er "Fortettingsanalyse for Hønefoss Nesbakken og
Vik" og "By - og stedsut vikling i Ringeriksregionen 2030"
(samferdselsanalyse).
Disse er vedtatt som innspill til kommuneplanen.

Livskraftige
lokalsamfunn

Utredning vedtatt som innspill til kommuneplanen.
7 området er prioritert for utvikling og vekst: Nes, Hallingby,
Haugsbyg d, Heradsbygda, Hønefoss, Tyristrand/Ask og
Sokna.

Folkehelsemeldingen Vedtatt. Mål, visjoner og føringer skal innarbeides i
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2012 - 2030 handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i
kommunen

Energi & Klimaplan Vedtatt, og skal tas med i det strategiske arbeidet med
revisjon av kommuneplan.

Støy Ligger generelle støykoter i kartløsningen vår langs fylkes og
riksveger . Må utredes i reguleringsplaner. Støy er et av
temaene som knyttes til byplan for Hønefoss.

Masseforvaltning Retningslinjene ble vedtatt i Formannskap 16.09.2014 i sak
153/14. Bestemmelsene skal tas inn i
kommuneplanbestemmelsene i Ringerike kommune.

Temautredning om Masseforvaltning ble b ehandlet av
formannskapet 18.08.2015. Utredninga gir i nnspill til
arealdelen. Utredningen g ir forslag til retningslinjer og
saksbehandling innen temaet. Masseforvaltning er beskrevet i
samfunnsdelen, under arealstrategier, da dette er en viktig
del av næringslivet i kommunen.

Bynære
friluftsområder

Behandlet av formannskapet 02.02.2014 . Rapporten er
grunnlag for arbeid med forslag til revidert kommuneplan.
Utredninga gir oversikt over bynære friluftsområder, og
forslag til retningslinjer for saksbehandling og områder som
bør settes av til friområder i arealdelen.

Gravplassutredning Ve dtatt som innspill til kommuneplanen, og gjelder først og
fremst arealdelen og områder for utvidelse av eksisterende
gravplasser. Utredninga redegjør for dagens situasjon og
hvor behovene er.

Jordfaglig vurdering Gjeldende jordpolitiske arealvurdering (JA V) ble vedtatt i
1994, og det er behov for revidering. Nye jordkvalitetskart er
lagt inn i kommunens kartmodell. Ny u tredning er et grunnlag
for å vurdere nye byggeområder, samt eventuelt sette noen
langsiktige utbyggings - eller jordvernsgrenser.
Utrednin ga ble behandlet av formannskapet 21.04.2015

Kulturminner Behandlet av formannskapet 18.10.2016. Utredninga legges
til grunn i arealplanarbeidet og spesielle områder skal
innarbeides i arealdelen som hensynssoner (H570 og H730)
med henholdsvis tilhørende retningslinjer og bestemmelser.

Samfunnssikkerhet
og risiko - og

Overordna ROS - analyse etter Sivilbesky ttelsesloven ble
vedtatt i 2013 og revidert utgave ble godkjent i
kommunestyret 27.10.2016. I kommuneplanarbeidet er
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sårbarhet (ROS) samfunnssikkerhet s ærlig aktuelt når det gjelder arealdelen,
og områder som settes av til utbyggingsformål.

Byleik Mulighetsstudie er ferdig, og tar for seg aktuelle områder for
byleik i Hønefoss. Rapporten er sendt som innspill til
kommunedelplan for idrett og friluftsliv . Rapporten vil være
nyttig i framtidig arbeid med detaljert byplan for Hønefoss.

Kommunedelplan for
Steinsfjorden

Under arbeid. P lanprogram ble fastsatt i august 2014.
Forholdet til pågående «Verneplan for Tyrifjorden» har
komplisert arbeidet med kommune delplanen. Det avventes
hva som skjer videre i «Verneplan for Tyrifjorden».

5.4 Byggeområder i planforslaget
I revidering av arealdelen er vekstpotensialet innrettet i forhold til vedtatt
samfunnsdel. Bebyggelse og anlegg som foreslås lagt inn i revidert arealdel har tatt
utgangspunktet i kommuneplanen fra 2007, og med vurderinger av alle
arealinnspillene som har kommet inn i innspillsfasen. Utbyggingsretninger er
konsentrert rundt arealer som allerede er avsatt til byggef ormål i vedtatt arealdel. Der
er også lagt inn områder som fortetting i tettsteder og byen.

Totalt nytt areal for boligbebyggelse er 1 115 daa ( 600 daa + 380 daa i
Krakstadmarka ). Fritids bebyggelse 11,5 daa og Fritids - og turistformål 184 daa .
Nye næring sarealer 150 daa . Nødvendig nytt areal foreslått på Hallingby for grav - og
urnelund.

5.5 Nye vurderinger og utviklingsretninger
P lanlegging av de store samferdselsprosjektene og bygging av disse vil kunne endre
utviklingsmulighetene for hele Ringeriksregionen.

5.5.1 Mulige utviklingsretninger. Åsa - området.

Åsa er ikke blant de 7 lokalsamfunn ene som er prioritert for vekst og som ble spilt inn
til revideringen av kommuneplanen.

Prosjektet «Åsa 2030» ble derfor startet opp vinteren 2015 med økonomisk støtte fra
regionrådet, fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. Arbeidet med
utviklingsmuligheter for Åsa har vært gjennomført i lokalsamfunnet gjennom
folkemøter, heldags workshop og to dagers plansmie i samarbeid med
fagkonsulenter. Det er utarb eide t en rapport med illustrasjoner. Innspillet anbefaler
en langsom vekst på Åsas premisser.

Innspillet fra Åsa vel er behandlet i formannskapet og det er vedtatt at innspillet fra
Åsa tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.
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I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i
nærheten av «Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med
aktuelle grunneiere.

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel
20 1 5 - 2030, skal følges.

Øvrige utviklingsmuligheter for Åsa spilles inn til en neste revisjon av
kommuneplanen.

5.5.2 Mulige utviklingsretninger. Heradsbygda.

Det er påpekt at i Heradsbyda kan en utviklingsretning være utvidelse av
boligområder i nord - vest lig retning. F r a eksisterende utbygde områder og i
skråning ene ned mot Hallsteinrud terrasse og inn igjen mot Oppenåsen . I dag er det
b ehov for kollektivtransport opp over i bolig omr ådene . Videre utbygging i denne
retning vil kunne åpne for kollektivløsninger som ikke er tilstede i dag.

5.5.3 Mulige utvikli ngs retninger. Haugsbygd .

Det er innkommet mange innspill til arealdelen som er lokalisert i områdene
Haugsbygd/Åsbygda/og åslienene opp mot Marka.

I denne revidering av arealdelen er foreslåtte utbyggingsområder lokalisert sø rvest
for Harehaugvegen og Bølgenvegen. Og å fortsette utbyggingsretning fra
Ringkollvegen i områdene ved Bergstjern og mot Bånntjern.

Et omfattende innspill om boligområde i Knestangåsen ble spilt inn for videre
utredning i pågående revidering av arealdel en. Dette er ikke lagt inn nå, men kan
være med på å gi en mulig utviklingsretning ved neste revidering av arealdelen.

5.5.4 Krav til senere registreringer

Kulturminneloven stiller krav om registering av kulturminner i alle områder som
reguleres i reguleringspla n.

Kommuneplanen vurderer og utreder områder og tiltak på et overordna plannivå.
Tiltak må utredes mer detaljert på reguleringsplannivå. F.eks. vil det være krav om
beskrivelse av konsekvenser og en mer konkretisert risiko - og sårbarhetsanalyse.

Kommunep lanens arealdel tar stilling til lokalisering av utbyggingsformål med
nødvendige bestemmelser. Det er flere forhold som det vil være behov for å avklare
og utrede i senere reguleringsplaner. Det skal i arealdelen redegjøres for hvilke
forhold som skal avkl ares og belyses nærmere i tilknytning til senere regulering av
områdene (KU - forskrifta § 7). Iht. pbl. § 11 - 9 nr 8 kan det i arealdelen gis
bestemmelser til videre reguleringsarbeid. For eksempel krav om nærmere
undersøkelser eller utarbeidelse av miljøopp følgingsprogram.
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5.6 KU av enkeltområder
Det er krav om konsekvensutredning av nye områder for bebyggelse og anlegg, samt
LNF - områder med åpning for spredt utbygging.

5.6.1 Enkeltområder

Det ble spilt inn 99 områder til selve arealdelen før grovsilingen. I tillegg har
formannskapet behandlet noen få innspill i etterkant, i alt 10 3. Med utgangspunkt i
grovsiling en er så 72 områder konsekvensutredet, og 51 områder anbefales
innarbeidet i revidert arealdel, mens 52 områder forkastes. Ett par forslag ble delvis
forkastet, men er innarbeidet i form av hensynssoner. Områdene som forkastes er
omtalt i kap. 5 .7 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet.

Tabellen nedenfor viser områdene som er vurdert og foreslått , helt eller delvis,
innarbeid et i revidert a realdel.

Nr Innspill fra Innspillet omfatter Vurdering av innspillene
1 Helge Petter

Waagard
Fritidsbebyggelse , Nes Nærhet til elv og

friluftsområder. Stille
område

2 Helge Petter
Waagard

Boliger østsiden , Nes Er avklart i arealplanen fra
2007

3 Hans Erik Sørum Valdresporten , Nes Viderefører gjeldende
arealplan 2007

5 Anders H. Holte Utmarksturisme ved
Begna, Nes

Tilrettelegger for næring i
lokalmiljøet. Nærhet til elv,
må avgrense kulturminner
og strandsone.

14 Trond Helge og
Kristine Buttingsrud

Utvidels Buttingsrud
Camping, Ådal

Næringsutvikling er
satsingsområde, jordet tas
ut. Trafikksikkerhet, støy
mm må utredes. Flomutsatt
på dagens område.

16 Andre Berg og Olaug
Hopmo

Utvikle eget småbruk Er i tråd med LNF, med
egne søknadspros esser
påkrevd.

17 Vikerfjell Eiendom
AS

Næring, Ringmoen skole Næringsutvikling er
satsingsområde,
infrastruktur ok. OBS
lekeareal bevares

18 Peter Lie To hyttetomter
Langtangen, Samsjøen

Ok med fortetting i eks.
hyttefelt

19 Johan Aslaksrud Boliger Samsjøvegen Er avklart i arealplanen fra
2007

21 Stig Andre Meyer og
Nils Olav Sætheren

Boliger Gamle Ådalsvei
66, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn.
Deler av eiendom allerede
avsatt til bolig, nærhet til
friluftsområder, skole mm

22 Gudbrand Bergsund Boliger Gamle Ådalsvei
nord, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn. Ok
for d eler av eiendom,
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nærhet til friluftsområder,
skole mm

23 Anna Heen og Mari
Heen

Boliger og næring Søndre
Kirkemoen, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn .
Behov for næringsområde.
Reguleringsplan vedtatt.

24 Mari Heen Masse ut tak, Hallingby Videreføres fra
kommuneplenen 2007

26 Andres Lundesgaard Masse ut tak
Djupdalsmoen, Sokna

Eksisterende uttak. Holdes
på vestsiden av fv 178,
krav om regulering

27 Asle Oppen Boliger
Bålerudmarka/ Oppenåsen
(A, B, C og D)

A ikke pga. støy fra
Vestsiden pukkverk . B, C
og D Prioritert
lokalsamfunn og inntil
eksisterende boliger. Må
avgrenses nærmere i
reguleringsplan

28 CoWi As på vegne
av Bokvalitet As

Boliger Helgerud vest,
Heradsbygda

Ferdig reguler t

33 Anders Øren og Tyri
Hus AS

Boliger Harehaugveien -
Bølgenveien, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn.
Tilknyttet eksisternde
bebyggelse og infrastruktur

34 Jon Ragnar
Rønneberg

Boliger Gamle Ringkollvei
vest, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn . I
utkant, men tilknytning til
eksisterende boliger

43 Paul Skov Clausen Boliger Nedre Klekken,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn.
Ligger i etablert
boligområde med
infrastruktur.

45 Fritz Bogen Boliger Bergstjern,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksistrende og
planlagt bolifelt. Hensyn til
vann, sti og bekkedrag

46 Eierfellesskapet
Østre Berg

Østre Berg/Klekken
økogrend, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende og
planlagt boligfelt. Noe LNF
fortsatt

47 Georg Savabini, Per
Gårud og Fr itz
Bogen

Boliger Ringkollveien,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende og
planlagt boligfelt.

48 Liv Elisabeth Wenner Boliger Andersløkkeveien,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende boligfelt.

50 Johan Bergsund Boliger Borgerenga Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende boligfelt.

55 Espen Hval Boliger Åsa Sentralt i Åsa, nær skole
og infrastruktur. I tråd med
innspill fra Åsa 2030

56 Knut Waagaard Masseuttak Heen Sand Eksisterende masseuttak,
må reguleres

58 Hans Tollef Solberg Næring v/jernbane, Næringsutvikling og behov
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Hensmoen for mere plass
60 Hans Tollef Solberg Næring ved Spenncon,

Hensmoen
Behov for utvidelse.
Spen n con Rail ferdig
regulert

6 2 Sven Brun Boliger Ulvenåsen,
Vågård

Nær arbeidsplasser og
eksisterende boligområde

6 5 Sven Brun Masseuttak Eggemoen Stor mektighet av
grus/sand. Sikret med
hensynssone

6 7 Eve Rua Bolig/næring Rua gård,
Hønefoss (A bolig og B
næring

Nær Almemoen og Øvre
Hønengt. Dyrka mark (B)
ut. Bolig på noe i felt A.

68 Tronrud Eiendom As Boliger Rundtom,
Hønefoss

Område nord for
Hovsmarkveien ut, område
sør tas med. Nærhet til
eksisterende boliger

69 Tronrud Eiendom AS Boliger nedre Begnamoen Behov for mere boligareal,
ikke aktuelt med industri
mere. Transformeres.

70 Follum Eiendom As Industri Follum, Hønefoss Områderegulert for
Treklyngen. Må være tatt i
bruk innen 31.12.2022

71 Ragnhild Borlaug
Alme og Hans
Gamkinn

Boliger Børdalsmoen,
Hønefoss

Nylig regulert til industri for
Treklyngen. Området er
utredet og avklart for
utbyggingsområde. Krav
om omregulering før evt.
boligbygging.

72 Hønengata 59 AS Boliger/næring Hønengt
59, Hønefoss

Sentralt i Hønefoss nord,
aktuelt for boliger med
avklaring vedr. støy,
grunnforhold mm

73 Knut Gullingsrud Bolig Rabba Storl økka 1,
Hønefoss

Regulert stort friområde,
behov for boliger. Noe
fortetting er mulig her.
Tilgjengelighet til friområdet
må sikres

74 Håvard Skogmo Bolig Rabba Storløkka 2,
Hønefoss

Regulert stort friområde,
behov for boliger. Noe
fortetting er mulig her .
Tilgjengelighet til friområdet
må sikres

77 Hans Anton Støen Masseuttak Kilemoen
nord

Avgrensning av uttak må
vurderes i forhold til sikring
av grunnvannsforekomsten
og Kilemoen vannverk.

78 Sparmax Boliger Tolpinrud Grenser mot barnehage,
boliger, idrettsanlegg og
jernbane. Må avklares
nærmere i forhold til bane.
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82 Regina Klouman
Mohn, Steven Kirwin
og Fredrik W
Skarstein

Boliger Trygstadveien,
Hønefoss

Nær etablert bebyggelse.
Sør for høyspent ok,
kulturminner må avklares

83 Elen Bumse Stene
og Ståle Hansteen

Boliger Trygstad,
Hønefoss

I nærhet av eksisterende
boligfelt. Ringerike
kommune har tinglyst
forkjøpsrett til
eiendommen.

84 Kaare Fleten Regu l er i ng til Verneverdig
bygdetun Svenskerud,
Nakkerud

Delvis forkastet (regulering)
men forslås a vsatt som
egen hensynssone (H570)

85 Kaare Fleten Regu lering. Verneverdig
nikkelverk, Nakkerud

Delvis forkastet (regulering)
men forslås avsatt som
egen hensynssone (H570)

86 Lars Thomasrud Boliger Nakkerudgata,
Nakkerud

I nord ok, ikke konflikt med
dyrka mark. Ikke i syd:
dyrka mark

90 Helge bakken Boliger Nedre Fegriveien,
Tyristrand

Område A anbefales ikke:
jordvern. Område B ok,
prioritert lokalsamfunn.

93 Odd Skarvhellen Boliger Justisveien,
Tyristrand

Prioritert lokalsamfunn,
fortetting i utkant av
sentrum, støy må vurderes.

94 Ivan Fossum Boliger Kindsåsveien,
Tyristrand

Tilknytning til eks. boligfelt.
Må sees i sammenheng
med boligarealer i sør, der
veiutløsning er viktig

96 Jannicke Hølen Hytte Hjelleveien, Ask Bare en grensejustering, ok
97 Anders Ødegaard Boliger Ask sentrum Ok søndre område,

fortetting mellom
boligområder.

98 Masseuttak
Prestmoen

Opplysningsvesenets
fond

Eksisterende masseuttak,
legges inn i arealdelen,
utvidelse må reguleres. I
trase for Ringeriksb ane og
ny E16

Åsa Vel og Åsa 2030 Langsiktig utvikling av
Åsa

Åsa torg og Åsa - gata er
delvis lagt inn.

5.7 Samla virkninger for hele planen
Kommuneplanens arealdel skal ha et overordna, langsiktig og helthetlig perspektiv.
Det kan derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større
sammenheng ikke er å anbefale.

I tillegg til å utrede hvert enkelt område for seg, e r det krav om å vurdere virkningene
av de samlede arealbruksendringene i planen . Videre er samla virkning etter
arealformål omtalt.
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Boligutvikling
Det er i egen temautredning anbefalt livskraftige lokalsamfunn der det meste av
boligutviklingen skal skje. I tillegg er det bestemt at boligvekst skal fordeles til
Hønefossområdet med 70%. Arealplanen er utviklet med slike føringer som
overordnet ved siling av innspillene.

Hytteutvikling
Det er ikke åpnet opp for mye hyttebygging i denne arealdelen. Slik area lutnyttelse er
for det meste henvist til kommunedelplan for Ådalsfjella. På Nes i Ådal er det forslått
noe fritids og turismeutvikling.

Klima
Det er lagt stor vekt på å videreutvikle boligområder i Hønefoss - området og i de
prioriterte lokalsamfunna. Area lbruk og transport henger sammen og bevisst
arealbruk som reduserer transportbehovene er også klimavennlig arealforvaltning.

Jordbruksarealer
En kartanalyse for hvor mye jordbruksarealer som blir beslaglagt av forslag til ny
arealdel viser:
Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord: 1 1 5 daa (29 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jord: 3 daa (2 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite: 47 daa (1 2 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på dyrkbar jord: 650 daa (33 arealer)

I gjeldende kommuneplan (2007) er areal avsatt til boligformål der det per i dag er
fulldyrka eller overflatedyrka jord 381 daa (1 96 arealer)

Næringsarealer
I forslag til ny arealdel ligger det inne ca. 1 50 daa nytt areal for næringsvirksomhet .
Innspill som hadde til hensikt å utvikle nye næringsarealer var beskjedent, utvidelse
av Buttingsrud camping og nytt næringsområde på Ringmoen er av de viktigste.

Masseuttak
Utnytting av eksisterende masseuttak er prior i tert framfo r å åpne nye områder. For å
imøtekomme krav om bærekraftig masseforvaltning.
Kommuneplanbestemmelsene åpner for at det på reguleringsplannivå kan reguleres
inn lokale masseuttak og deponi i områder hvor det er behov for dette, slik at
transporten reduseres .

Naturverdier
Det er lagt inn flere viktige naturområder/grønnstruktur etter innspill fra
temautredning om bynære friområder og område ved Sperillen.
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Kulturminner og kulturmiljøer
Det er utført en temautredning om kulturmiljø i Hønefoss og innspill herf ra er lagt inn i
arealdelen med egne hensynssoner .
Nikkelverket og verneverdig bygdetun på Svenskerud, begge på Nakkerud, er lagt
inn med egne hensyssoner. Steinsletta er lagt inn som hensynssone bevaring av
kulturmiljø.

Folkehelse
God helse er evnen til å mestre hverdagens utfordringer. Det handler både om
livskvalitet for den enkelte og god samfunns økonomi. Helsefremmende arbeid er å
gjøre folk i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst flere år fram i tid. I
arealdelen har arealdisponeringen o g bestemmelser om kvalitet betydning for
folkehelsa.

S tøy
I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging , T - 1442 , er det spesifisert at:
«I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det
aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal - og
transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike område r i
kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse
med støyfølsomt bruksformål».
Retningslinjen gir en åpning for å gjøre støyfaglige kompromisser av hensyn til
samordnet areal og transportplanlegging. Det er angitt som en f orutsetning at avvik
kun gjennomføres der kommunene har angitt avvikssoner i kommuneplanens
arealdel. Veilederen til retningslinjen (TA - 2115) utdyper hensyn som kan begrunne
slike avvik. Sentrumsformål vil være slike avviksområder.

5.8 Oppfølging – og forhold som skal avklares i senere regulering
Kommuneplanens arealdel skal gjelde fra 201 7 – 2030. Behov for revidering av
arealdelen skal tas opp til drøfting i kommunens planstrategi. 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 fireårsperiode for å møte kommunens behov.

I planstrategien 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.

Ved neste revidering av arealdelen til kommuneplanen kan det antydes
utviklingsretninger som det vil være aktuelt å vurdere. Eksempelvis Tanbergmoen og
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videre mot Lisletta . V estover i Heradsbygda , men ikke mot Vestsiden pukkverk. I Åsa
er det utarbeidet eget utviklingsforslag som har en meget langsiktig utviklingsstrategi.

Det er ikke noe i veien for at innspill som i denne revideringen ikke er medtatt, vil
kunne spilles inn igjen i en neste revi dering.

Endringer i kommuneplanens arealbruk, for eks tilbakeføring kan også være aktuelt i
visse tilfeller .

Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kom muneplanen .

5.9 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet
Det kom inn mange innspill til planarbeidet. Først v urdert i en grovsiling, hvor 72
innspill ble tatt med videre i prosessen. Disse innspillene ble videre
konsekvensutredet (finsilt), og 52 inn spill ble foreslått innarbeida i revidert arealdel.

Tabellen nedenfor viser innspillene som er forkastet underveis, enten i grovsiling a
eller etter konsekvensutredning av innspillene.

Nr Innspill fra Innspillet omfatter Vurdering av innspillene
4 Anders H. Holte Fritidsbebyggelse ,

Smørhølkollen
Ikke tilknytning til eks. hytter
eler infrastruktur

6 Anders H. Holte Masseuttak Gravlimoen,
Nes

Neg. for landskap/nærmiljø
ikke i samsvar med NGUs
avgrnsning av forekomsten.

7 Dag Erik Henaug Masseuttak
Veslesetermoen, Nes

Ikke egnet for stort uttak,
men for eget bruk.

8 Jesper B. Henriksen 3 masseuttak nord for
Nes (B; C og D)

B,C og D skog i dag.
Allerede åpna uttak
prioriteres (A er ok)

9 Anders O. Holte Masseuttak Lindelia,
Nes

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

10 Brynjulf Holte Masseuttak Veltelia, Nes
(A,B,C og D)

Ikke egnet for stort uttak, A
ok for eget bruk, må avveies
mot hensyn til hytter.

11 Gunnar Skredshol Masseuttak Vestre
Bjonevatnet sør, Ådal

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

12 Anne Holte Brørby Masseuttak Storvika
Vestre Bjonevatnet, Ådal

Noen hytter i området.
Allerede åpna uttak
prioriteres

13 Anne Holte Brørby Masseuttak, knusing
Gråbeinbekken, Ådal

Allerede åpna uttak
prioriteres

15 Trond Helge og
Kristine Buttingsrud

Masseuttak Buttingsrud,
Ådal

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

20 Asle Oppen Fritidsbebyggelse Ådalsfjella ikke en del av
revisjonen, forkastet i
grovsilinga

25 Svelviksand AS Masseuttak Rognerud, Forkastet i grovsilinga
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Vestre Ådal
29 Granadeus AS

v/Olav Bjerve
Boliger Kvernvollen
Veme

Forkast et i grovsilinga

30 Erik Skogmo Boliger Harehaugveien A Forkast et i grovsilinga
31 Stephen, Robert og

Christopher
Palmstrøm

Boliger Harehaugveien B Forkastet i grovsilinga

32 Stephen, Roberg og
Christopher
Palmstrøm

Boliger Harehaugveien
58 - 60

Forkast et i grovsilinga

35 Anne Berit og Vidar
Grøtåsen

Boliger Gamle
Ringkollvei ved
Rosenhoff , Haugsbygd

Forkast et i grovsilinga

36 Torill og Sigvardt
Wennevold

Boliger Gamle
Ringkollvei Øst,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd, ikke
infrastruktur etablert

37 Ivar og Inger Næss
Mathiesen

Kårbolig
Gjermundboveien/Gamle
Ringkollvei

Forkast et i grovsilinga

38 Anne Grethe Quist
Eriksen

Bo liger
Gjermundboveien A,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd, ikke all
infrastruktur etablert

39 Anne Grethe Quist
Eriksen, Anette Quist
Aasen og Nina Quist
Theige

Boliger
Gjermundboveien B,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd . Ikke ekst.
bebyggelse og infrastruktur

40 Mona Haug Boliger Haug Forkast et i grovsilinga
41 Torunn Klækken Bolig Øvre Klekkenvei

18
Behandlet som dispensasjon
i 2014, ikke behov for
endring i arealdel en

42 Anders Tidemand -
Johannesen c/o
Tronrud Eiendom AS

Boliger ved Klækken
Hotell

Forkast et i grovsilinga

44 Eirik Gaarud Boliger Klekkenveien Forkas tet i grovsilinga
49 Fritz Bogen Boliger Ringkollveien,

øst for Bånntjern
Forkast et i grovsilinga

51 Liv Edel Marthin og
Kristen Klekken

Boligbebyggelse Ikke i tråd med ønsket
utb y gging i Haugsbygd, lite
omfang , dårlig lokalisering

52 Wenche Hafnor Boligbebyggelse Ikke i tråd med ønsket
utbygging i Haugsbygd, lite
omfang, dårlig lokalisering

53 Anders Tidemand -
Johannesen c/o
Tronrud Eiendom AS

Boliger Putten C Forkast et i grovsilinga

54 Viul Hovedgård AS Boliger Sætranggata Forkast et i grovsilinga
57 Sven Brun Masseuttak Vågård Forkas tet i grovsilinga
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59 Hans Tollef Solberg Næring Gjeiteryggen,
Hensmoen

Ikke pga jordvern,
naturmangfold og behov

61 Christian P . Mathisen Boliger Vågård Mulig konflikt med ny E16
63 Thor Myrvang Boliger Sørflaten Vågård Forkast et i grovsilinga
64 Bror Tollef Rognerud

m flere
Næring Eggemoen Skog av høg bonitet, store

arealer under regulering til
næring i samme område.
Mulig konflikt med E16.

66 Binyam Andersen Boliger Viul Forkast et i grovsilinga
75 Kristian Lundberg Boliger Ve Forkast et i grovsilinga
76 Tronrud Eiendom As Boliger ved Veien skole Meget sterke

landbruksinteresser
79 Conceptor

Eiendomsutvikling as
Boliger Petersøya Forkast et i grovsilinga

80 Regina Klouman
Mohn, Lars
Buttingsrud og
Fredrik W Skarstein

Boligområder Tandberg,
Hønefoss
Lars Buttingsrud (36/1)
ønsker å utv ikle alene.

Ikke tilknytning til eks.
boligområde. Meget sterke
landbruksinteresser i hele
området.

81 Randi Ødegaard Boliger Vesteren Forkast et i grovsilinga
87 Hans Damstuen c/o

Elisabeth Damstuen
Bolig Engene vei,
Nakkerud

Forkast et i grovsilinga

88 Even Stillerud og
Christian Saupstad

Boliger
Solumveien/Engene vei
Nakkerud

Forkast et i grovsilinga

89 Kari Hamremoen,
Berit Johannessen,
Sonja Burud og Tore
Opsahl

Boliger Nedre Fegriveien
A, Tyristrand

Forkast et i grovsilinga

91 Randi Synnøve
Rørhol t

Boliger Hovli, Tyristrand Anbefales ikke pga behov,
jordvern og støy

92 Roar Jørgensen AS
Skjærdalen Eiendom

Boliger Skjærdalen bruk,
Tyristrand

Forkast et i grovsilinga

95 Ulrik Dybdal Boliger Vælerenveien,
Tyristrand

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster på
Tyristrand

99 Opplysningsvesenets
fond

Næring
Styggedalskrysset

Forkast et i grovsilinga

100 Peter Aall Simonsen Boliger Knestangåsen,
Haugsbygd

Utenfor eksisterende
boligfelt, ikke infrastruktur.
Eksponert på topp av åsrygg

10 1 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Oppenåsen Forkast et i formannskapet
18.08.2015

10 2 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Branddalen Forkast et i formannskapet
18.08.2015

103 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Sørumsmarka Forkast et i formannskapet
18.08.2015
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6 Nærmere omtale av tettstedene og Hønefoss by

6.1 NES I ÅDAL

Grunnkretser Folketall 2015

Lindelia 36

Vestre Nes 247

Østre Nes 137

Skag nes 78

Totalt 498

Ca 2 % av Ringerikes befolkning
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6.1.1 Infrastruktur

Veg • Det er etablert g/s - veg langs E16 i sentrum (fra kirka til boliger sør for
bensinstasjonen), samt langs Fv243 Hedalsvegen fram til
omsorgssenteret.

• Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:

- E16 skolen - Valdresporten.

- E16 sørover mot av kjøring til Lundelandet.

- Fv243 Hedalsveien.

Vann og avløp • Blir u tbygd med god kapasitet innen VA, gir mulighet for større utbygging
og boligvekst.

- Nytt kommunalt vannverk på vestsida - under planlegging.
- Nytt kommunalt renseanlegg – under oppføring.
- Privat vannverk på østsida.

• Bran nvann kapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Skole Nes skole

• Kombinert 1. - 10. trinn.

• Fådelt

• Elevtall 2014/2015: 36.

• Kapasitet: 100 elever.

I kommunens handlingsprogram for 2017 - 2020 står det følgende:
Oppgradering av Nes skole er tatt ut av programmet i påvente av avklaring om
skolens framtid og mulig samarbeid med Sør - Aurdal .

Barnehage • Nes barnehage : k ommunal , 16 plasser

6.1.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 84 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 21 8 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere.

I revidert arealdel er det foreslått 1 1 ,5 daa til fritidsbebyggelse og 31 daa til fritids - og
turistformål.

6.1.3 Utbyggingsmønste r – verdier og hensyn

Nes er et etablert lokalsamfunn med et relativt tettbygd sentrum, som er delt av
Begna og E1 6. Nes har næringsvirksomhet og boligfelt, samt mer spredt bebyggelse
i områdene rundt. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv m ark, og
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har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes
rasjonelt.

Nes har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene rundt
Nes sentrum er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige lan dbruksområder (A -
område). Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre viktige
samfunnsinteresser. Ingen av innspillene berører i dyrka mark direkte, men flere av
innspillene er i områder med dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjenno m åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturla ndskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre area lressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.

Område for hyttebygging er i utvikling i vest for Nes mellom Sperillen og Ådalsfjella.
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6.2 HALLINGBY OG ÅDAL

Ca 9 % av Ringerikes befolkning
*Innspill i Hen grunnkrets er behandla i kapittel 4 .5 Hønefoss slik at innspill i området Hensmoen blir
sett i sammenheng.

Grunnkretser Folketall 2015

Viker 154

Nyhus 105

Flaskerud 210

Somdalen 206

Skollerud 273

Hallingby 1092

Semmen 184

Hen* 448

Totalt 2672
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6.2.1 Infrastruktur

Veg • Det er etablert G/S - veg i sentrum ved skole og butikk.
• Undergang under E16.
• Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:

- Gamle Ådalsvei
- E16 fra bensinstasjonen til bussholdeplass
- E16 Hallingby - Skårflågan
- Hval bru
- Fv172 fra skolen, både nord - og sørover fra Skollerud.

• Gjeldende kommuneplan viser aktuell korridor for ny veg utenfor
Hallingby sentrum , nord for Hvalsbruveien . Korridoren er uten
retts virkning . Vegløsning er vurder t nærmere i kommuneplanen og
foreslås nå tatt ut av arealdelen .

Vann og avløp • Byggestopp på grunn av sprengt kapasitet på renseanlegget. Hallingby
renseanlegg skal overføres til Monserud renseanlegg når dette står ferdig
i 2018.

• I mellomtida søkes det om ny utslippstillatelse for å kunne ta i mot 100
pe. ekstra. Det er satt av 200 000 - 300 000 kr for å kunne utbedre
renseanlegget.

• Kapasitet på vann er OK.

• Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, men vil ikke
kunne klare 50 l/s (krav til næringsbygg) pga. for lite høydebasseng.

Skole Hallingby skole

• Kombinert 1. - 10. trinn.
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015 : 294
• Kapasitet: 350

Barnehage • Bondeheimen familiebarnehage: privat, 10 plasser
• Hallingby barnehage: kommunal, 80 plasser
• Hundremeterskogen familiebarnehage: privat, 6 plasser

Gravplass Hval kirkegård

• Stort behov for nye urnegraver

• Aktuelt utvidelsesområde: mot sør, gnr/bnr 273/45.

• Ved utvidelse og etablering av nye gravfelt bør det vurderes om det er
behov for å sette av areal til et muslimsk gravfelt.

6.2.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 66 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 1 72 innbyggere.
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I revidert arealdel er det foreslått til sammen 11 daa for ny boligbebyggelse Foreslått
nytt areal vil gi ca 22 nye boenheter og dette kan romme 57 ny e innbyggere . I alt vil
potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi 230 nye innbyggere.

Det foreslås å avsette nytt areal for utvidelse av kirkegården med 6 daa.

På Ringmoen foreslås det avsatt 8,6 daa areal for næringsvirksomhet.

Buttingsrud cam ping forslås utvidet med 152, daa avsatt som fritids - og turistformål.

6.2.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Hallingby er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med boligfelt og
næringsvirksomhet av eldre og nyere dato. I Ådal er bebyggelsen mer spredtbygd,
med noe mer konsentrert bebyggelse for eksempel ved Ringmoen. Boligbebyggelsen
ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer
produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer , både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene
på begge sider av Ådalselva fra Hensmoen og nordover til Somdalen er i jordfaglig
vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A - område). Nydyring er også
aktuelt i dette området. I area lplanlegging må landbrukshensynet veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. Noen av innspillene i dette området berører
mindre områder med fulldyrka eller dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggin gen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.

Områder for hyttebygging ligger inne i egen kommunedelplan for Ådalsfjella, som sist
er revidert i 2011. Dette var ikke tema under revideringen av kommunepla nens
arealdel. Områder ved Samsjøen er regulert til hyttebygging og det forslås nytt
område for fritidsbebyggelse på Langtangen. Dette er i kommuneplanen fra 2007
LNF - område, men er utbygd med hytter.
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6.3 SOKNA

Grunnkretser Folketall 2015

Strømsodd 151

Kirkemoen 897

Tranby 146

Aker 147

Havik 29

Totalt 1370

Ca 5 % av Ringerikes befolkning.
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6.3.1 Infrastruktur

Veg • M iljøgate gjennom Sokna sentrum.
• G/S - veg langs Rv7 fra sentrum til Pukerudhagen .
• Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:

- Fv 178 Strømsoddveien
- Rv7
- Rv7: Kryssing ved Pukerudhagen, Lofthusundergangen og Skraperud.

Vann og avløp • Kapasitet både på renseanlegg og vannverk til å kunne ta i mot en økt
befolkningsvekst.

• Nytt vannverk er under bygging, ferdigstilles i 2016.

• Tilfredsstiller brannvanndekning (20 l/s), og for sykehjemmet (50 l/s).

Skole Sokna skole

• Kombinert 1. - 10. trinn.
• Fulldelt
• Elevtall 201 4 /201 5 : 145
• Kapasitet: Det gjennomføres en totalrenovering av skolen i 2015/2016.

Renovert skole er prosjektert for 250 elever.

Barnehage • Kirkemoen barnehage: privat, 42 plasser
• Sokna natur - og gårdsbarnehage: privat, 4 8 plasser

Gravplass Lunder kirkegård

• Ikke behov for utvidelse av areal. Mulighet for etablering av nye gravfelt
innenfor dagens areal.

6.3.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 1 4 6 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 380 innbyggere.

Pukerudhagen , som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan , har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Dette området skal vurderes
nærmere.

Det er ellers relativt gode muligheter for fortetting innenfor eksisterende byggesone
på Sokna.

Den eksisterende skytebanen nord for Sokna sentrum planlegges nedlagt og ferdig
sanert i løpet av en 1 0 - årsperiode. Nytt skytebaneanlegg er under etablering i
Trampen. Dette vil kunne frigjøre et avsatt boligområde i nærheten av eksisterende
Sokna skytebane.

Det er foreslått avsatt ca. 240 daa areal for råstoffutvinning nord for Sokna tettsted.
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6.3.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Sokna er et etablert lokalsamfunn me d et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet
og boligfelt av eldre og nyere dato. I forbindelse med utbygging av Rv7 er det etablert
miljøgate gjennom Sokna sentrum. Skolen er nylig rehabilitert. I Soknedalen for øvrig
er bebyggelsen mer spredtbygd. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer
uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at
jordbruket kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene
rundt Sokna sent rum og et belte langs elva Sogna er i jordfaglig vurdering definert
som svært viktige landbruksområder (A - område). Det vil si at landbrukshensynet skal
veies tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. Det er kun ett innspill i
dette området, og d et berører dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjon spotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og
masseforekomster.
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6.4 T YRISTRAND/ASK OG NAKKERUD

Grunnkretser Folketall 2015

Sandaker 36

Stranden 655

Busund 66

Pjåkerud 257

Tyristrand 1329

Nakkerud 414

Stigsrud 285

Totalt 3042

Ca 10 % av Ringerikes befolkning
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6.4.1 Infrastruktur

Veg • Det er etablert g/s - veg langs Rv35 Ask - Snyta og noen km fra Ask retning
Tyristrand.

• Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Rv35: Snyta - Hønefoss, Ask - Tyristrand, Tyristrand - Nakkerud
- Fv 173 Sandaker - Sørgefoss
- Fv 162 Snyta/Mælingen/Bjerkemoen

Vann og avløp • Tyristrand
- Nok kapasitet innenfor vann og avløp. Tyristrand vannverk er privat

anlegg.
- Avløp er kommunalt, føres til renseanlegget.
- Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

• Ask
- Avløp sen des til Monserud renseanlegg. Vann fra Ringerike vannverk.

Kapasitet et stor nok til å ta i mot økt vekst. Det foreligger planer om
å bygge et høydebasseng, og dette blir evt. realisert i ved større
boligutbygging.

Skole Tyristrand skole

• Kombinert 1. - 10. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 365
• Kapasitet: 370 elever

Stranden skole ble lagt ned fra høsten 2014. Elever fra Stranden skolekrets sokner
nå til Tyristrand.

Barnehage • Fegri familiebarnehage: privat, 10 plasser
• Tyristrand barnehage: kommunal, 72 plasser
• Solstad familiebarnehage: privat, 10 plasser

6.4.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 306 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 796 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes
nærmere.

På Nakkerud e r det foreslått avsatt 4,5 daa til fremtidig boligbebyggelse, på
Tyristrand foreslås ca. 51 ,5 daa avsatt til boligbebyggelse og på Ask 33,5 daa.

Til sammen vil dette utgjøre rundt 90 daa for ny boligbebyggelse. Foreslått nytt areal
vil gi ca 1 80 nye boenh eter (beregnet 2 enheter/daa) og dette kan romme 468 nye
innbyggere. I alt vil potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi ca 1 264 nye
innbyggere.
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6.4.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Tyristrand er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentru m, næringsvirksomhet,
boligfelt av eldre og nyere dato og et aktivt jordbruk.

I områdene rundt Tyristrand er bebyggelsen mer spredtbygd, men med konsentrert
bebyggelse på Ask og Nakkerud. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer
uproduktiv mark, og har o pp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at
jordbruket kan driftes rasjonelt. Samtidig har det ved de siste
kommuneplanrevisjonene blitt tatt inn utbyggingsområder på dyrka mark. Dette har
bidratt til et press på å ta i bruk enda flere jordbruk sarealer til boligbygging.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områder
ved Ask og Tyristrand er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige
landbruksområder (A - område). Områder lenger sør ved Nakkerud er definer t som
viktige landbruksområder (B - områder). I A - områder skal landbrukshensynet veies
tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. I B - områder bør
landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal foreligge tungtveiende årsaker for
endra arealbruk .

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at d e utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Tyristrand og Ask har også et kulturlandskap som er verdifullt å ta vare på, både av
hensyn til jordbruk og stedets identitet og tilhørighet.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer
og verdifullt kulturlandskap. Flere av innspillene er uten sammenheng med de
etablerte boligfeltene i eksisterende kommuneplan. Slik utbygging vil være i strid med
overordn ede målsettinger for området, og vil redusere områdets kvaliteter som
kultur - og jordbrukslandskap. I tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og
boligbebyggelse.

Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil også gi et lite hensiktsmessi g
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av
infrastruktur, som skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med
bakgrunn i dette anbefales det ikke å åpne for omdisponering til boligformål i slike
områder.

I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må
sammenhengende grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og
reguleringsplaner.

Av andre arealressurser nevnes vann og vassdrag, friluftsområder, skogområder og
masseforekomster .
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Ved vu rdering av behovet for nye boligarealer på Ask legges det til grunn at det skal
skje en moderat utbygging som er tilpasset lokalsamfunnet og dagens infrastruktur.

Når det gjelder Tyristrand bør legges til rette for god sentrumsutvikling. Dette bør
fortrin nsvis skje på det avgrensede platået. I reguleringsplan vedtatt i 2006 legges
opp til en relativt høy utnyttelse av de noe begrensede arealene. I neste planperiode
bør behovet for og lokalisering av boligområder rundt Tyristrand sentrum vurderes på
nytt.

Verneverdig bygdetun Svenskerud, Nakkerud forslås avsatt som sone med angitte
særlige hensyn, kode H570 - bevaring kulturmiljø

Verneverdig Nikkelverk, forslås avsatt som sone med angitte særlige hensyn, kode
H570 - bevaring kulturmiljø.
Ringerike nikkelver k har en lang historie tilknyttet gruvedrift. Nikkelverket er det
eneste nikkelverket i fylket, og var et av verdens ledende nikkelverk på 1800 - tallet.
Kulturmiljøet omfatter et gruvelandskap som består av gruver og berghaller, vei - og
jernbanetraséer, sam t fundamenter etter en taubane og bygninger fra ulike perioder.
Ringerike kommune ønsker å bevare kulturminner, kulturmiljø og landskapskvaliteter
i Nikkelverkets nærmiljø. Dette omfatter eiendom gnr. 270/9 samt deler av
skogsområde på eiendommene gnr. 27 0/5, 270/10 og 261/20.
For å opprettholde landskapets særpreg skal det føres en restriktiv holdning til bl.a.
endring av eksisterende terreng ved oppfylling, planering og uttak av masser. Arbeid
og tiltak som utføres i forbindelse med formål som er i tråd med Nikkelverkets
virksomhet , samt stedbunden næring for øvrig, skal utøves med varsomhet og med
hensyn til landskapets karakter.

Det er særlig viktig å bevare tekniske kulturminner som er tilknyttet Nikkelverkets
virksomhet herunder: spor etter gruvedrif t, ruiner, bygninger, gamle stier og
ferdselsveier.

Ringerike kommune vil føre en restriktiv holdning for å sikre at nye tiltak gis en
utforming som ikke virker skjemmende i landskapet eller kulturmiljøets egenart.

Ringerike kommune vil ellers søke å bidra til å fremme kvalitetene ved opplevelser
landskap og kulturminner i samarbeid med grunneiere, Nikkelverket og
kulturminnemyndighetene samt frivillige lag/foreninger. Kommunen vil gjennom
rådgivning og kanalisering av virkemidler gjennom tilskuddsordninger m.m. søke å
fremme formålet med hensynssonen.
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6.5 HERADSBYGDA

Grunnkretser Folketall 2015

Borglund* 331

Heggen 364

Heradsbygda 2070

Totalt 2765

Ca 9 % av Ringerikes befolkning

*Borglund grunnkrets sokner delvis til Sokna skole og delvis til Helgerud skole.
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6.5.1 Infrastruktur

Veg Godt opparbeida infrastruktur med gangveger, undergang osv. i området rundt
skolen.

Vann og avløp • Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

• Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Skole Helgerud skole

• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 221
• Kapasitet: 300 elever

Barnehage • Heggen barnehage , kommunal, 60 plasser
• Heradsbygda barnehage, kommunal, 66 plasser

Gravplass Sokner delvis til Hønefoss og delvis til Veme.

6.5.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 39 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 1 01 innbyggere.

I revidert arealdel er det foreslått til sammen 1 20 daa for ny boligbebyggelse , da er
medregnet Sørflaten (Vågård). Foreslått nytt areal vil gi ca 2 40 nye boenheter
(beregnet 2 enheter/daa) og dette kan romme 624 nye innbyggere . I alt vil
potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi ca 725 nye innbyggere.

6.5.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Heradsbygda er et lokalsamfunn av nyere dato. Det meste av boligbebyggelsen er
etablert etter 1970, som en satellittutbygging til Hønefoss by. Noe av hensikten var å
spare verdifulle jordarealer . Boligbebyggelsen er konsentrert, og ligger på mer
uproduktiv mark. Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere
boliger i Heradsbygda, med unntak av det som allerede fant es av utbyggingsklare
tomter.

Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF - områder og friområder i gjeldende
arealdel. Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014. Oppenåsen ligger i nær tilknytning til bo ligområder i
Heradsbygda, og har et godt utbygd sti - og løypenett.

Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at
områdene øverst i Bålerudmarka kan være utsatt for støy fra pukkverket under visse
forhold. Friområde og buffer mot pukkverk bør opprettholdes.
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6.6 HAUGSBYGD OG ÅSA

Grunnkretser Folketall 2015

Viul 316

Hval 443

Åsbygda 541

Nedre Haug 342

Øvre Haug 2325

Vegård 557

Totalt 4524

Ca 15 % av Ringerikes befolkning
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6.6.1 Infrastruktur

Veg • Eksisterende:
- Utvida skulder langs Fv163.
- Sentrum, forbi skolen i retning Vang.
- Mot Klekken Hotell og Færdenmarka.

• Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Fv241 Hadelandsveien
- Fv166 Viul/Knestang
- Fv169 Hvalssletta/Hvalsveien
- Ringkollveien
- Enkelte "snarveier" som er farlige er i bruk:

snarvei fra Hamna/Hemskogen – over Hadelandsveien – til
Linnerudveien/Færdenmarka.

Vann og avløp • Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

• Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er varierende
trykk og kapasitet.

Skole Vang skole

• Barneskole 1. - 7 . trinn.
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 293
• Kapasitet: 340 elever.

Haugsbygd ungdomsskole

• Ungdomsskole 8. - 10. trinn.
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 217
• Kapasitet: 240 elever.

Vegård skolekrets sokner fra høsten 2015 til Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole. Dette er inntil ny barneskole på Benterud står klar.

Barnehage • Almgrenda barnehage, privat, 38 plasser
• Haug barnehage, kommunal , 55 plasser
• Nedre Auren gårdsbarnehage, pr ivat, 40 plasser
• Skogstjernen familiebarnehage, privat, 8 plasser
• Smeden barnehage: p rivat , 62 plasser
• Viul familiebarnehage, privat, 4 plasser
• Åsatua naturbarnehage, privat, 27 plasser

6.6.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kom muneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 81 ytterligere enheter i området. Med utgangspunkt i 2,6
personer per enhet kan dette romme 21 1 innbyggere.
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I revidert arealdel er det foreslått til sammen 233 daa for ny boligbebyggelse ( inkl.
Åsa). Foreslått nytt areal vil gi ca . 932 nye boenheter (beregnet 4 enheter/daa) og
dette kan romme 2424 nye innbyggere. I alt vil potensialet fra 2007 - planen og
revidert plan kunne gi ca . 2630 nye innbyggere.

6.6.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Ha ugsbygd er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, boligfelt av eldre og
nyere dato og et aktivt jordbruk. I Åsa ønskes det satsing på lokalsamfunnet med nye
muligheter for utvikling. Boligbebyggelsen ligger på mer uproduktiv mark, og har opp
gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes
rasjonelt. Kulturlandskapet er verdifullt å ta vare på, både av hensyn til jordbruk og
stedets identitet og tilhørighet. Av andre arealressurser nevnes skogområder,
friluftsområder, Marka og pilegrimsleden.

En vesentlig del av Haugsbygd og Åsa er i jordfaglig vurdering definert som viktig og
svært viktige landbruksområder (A - og B - områder). I Åsa er i tillegg st r andarealen e
langs Steinsfjorden viktig . I A - områder skal landbrukshensynet veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. I B - områder bør landbrukshensynene ha en
stor rolle, og det skal foreligge tungtveiende årsaker for endra arealbruk.
Jordvernhensyne t har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksareale r
og verdifullt kulturlandskap. Noen er også uten sammenheng med etablerte boligfelt i
eksisterende kommuneplan. Slik utb ygging vil være i strid med overordnede
målsettinger , og vil redusere områdets kvaliteter som kultur - og jordbrukslandskap. I
tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og boligbebyggelse. Utbygging uten
sammenheng med etablerte boligfelt vil gi et lite hensiktsmessig utbyggingsmønster,
der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av infrastruktur, skoleveg,
tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med bakgrunn i dette anbefales det
ikke å åpne for omdisponering til boligformål i sl ike områder.

I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må
sammenhengende grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og
reguleringsplaner.

Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskeli g med flere boliger i
Haugsbygd. I peri oden fra 2007 - 201 5 er det utarbeid et flere reguleringsplaner for
boligutbygging i Haugsbygd. Flere utbyggingsprosjekter er også gjennomført.
Loeskollen kan nevnes som et eksempel på en vellykka etablering med et
leilighetskompleks nær sentrum. Det å kunne tilby varierte boligtyper i samme
område gjør at innbyggere kan flytte innenfor samme område i ulike livsfaser. Dette
kan igjen bidra til å frigjøre eneboligtomter .
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6.7 HØNEFOSS

Ca 50 % av Ringerikes befolkning

Grunnkretser Folketall
2015

Sydsiden 1 534

Sydsiden 2 332

Sydsiden 3 546

Nordsiden 1 517

Nordsiden 2 724

Vesterntangen 641

Hengsle 272

Ullerål 1 688

Ullerål 2 997

Ullerål 3 817

Ullerål 4 1388

Vågård 368

Vestern 530

Nedre Eikli 753

Øvre Eikli 1170

Arnegård 514

Norderhov 1167

Høyby 574

Veien 1 838

Veien 2 97

Follum 834

Ve 496

Totalt 14 797
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6.7.1 Infrastruktur

Veg • Generelt er det er et godt utbygd gang - og sykkelvegnett i Hønefoss.
Sykkelvegnettet i Hønefoss ble kartlagt i 2013 i regi av Statens vegvesen.
Det ble blant annet konkludert med følgende:
- Behov for vedlikehold langs hele hovedsykkelvegnettet.
- Mangelfull skilting for syklister.
- Behov for nye lenker (bruer) for myke trafikanter over elva.
- Manglende tilbud for syklister gjennom sentrum.
- Mange gode lenker ut av sentrum.

• I noen områder har elever rett på skyss pga. særlig farlig eller vanskelig
skoleveg. Dette gjelder:
- Henshellinga/Risesletta – Hønengata
- Plassveien/Ruaveien
- E16 fra slutt på gangvei ved Nærstad retning Eggemoen.

Vann og avløp • Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

• Brannvann kapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, og
næringsbygg 50 l/s. Merk; det er ikke alle steder disse kravene er
tilfredsstillende, i og med det fra gammelt var krav til 11 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er varierende
trykk og kapasitet .

Skole r Ullerål skole

• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 306
• Kapasitet: 350 elever
• Vedtatt utbygd til 600 elever

Hov ungdomsskole

• Ungdomsskole 8. - 10. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 243
• Kapasitet: 250

Hønefoss skole

• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 225
• Kapasitet: 280
• Vedtatt nedlagt når Ullerål skole er bygd ut til kapasitet 600 elever

Eikli skole
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• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 192
• Kapasitet: 225
• Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

Veien skole

• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 2 14
• Kapasitet: 225

Veienmarka ungdomsskole

• Ungdomsskole 8. - 10. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 252
• Kapasitet: 300

Kirkeskolen

• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fådelt
• Elevtall 2014/2015: 90
• Kapasitet: 100
• Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

Barnehage r • Almemoen FU S barnehage: privat, 96 plasser
• Blåbærskogen barnehage: privat, 85 plasser
• Dalsbråten barnehage, privat, 54 plasser
• Eikli barnehage, kommunal, 99 plasser
• Espira Hovsmarka, privat, 84 plasser
• Espira Trygstad, privat, 67 plasser
• Hov barnehage, privat, 80 plasser
• Hvervenmoen barnehage, kommunal, 68 plasser
• Hønefoss barnehage, kommunal, 129 plasser
• Tolpinrud barnehage, privat, 101 plasser
• Ullerål barnehage, kommunal, 36 plasser
• Veien barnehage, kommunal, 51 plasser
• Vesleveien familiebar nehage, privat, 10 plasser

6.7.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 21 44 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 5574 innbyggere.

I revidert arealdel er det foreslått til sammen 1 46 daa for ny boligbebyggelse ( ekskl.
Krakstadmarka) . Foreslått nytt areal vil gi minimum 300 nye boenheter (beregnet 4
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enheter/daa) og dette kan romme 3120 nye innbyggere, i alt vil dette kunne gi ca .
8694 nye innbyggere.

D et er kartlagt et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by (Rambøll 2011). Her er
benyttet utnyttelsesgrad på mellom 20% og 50% og bygningshøyder fra to til fire
etasjer med inntrukket femteetasje. Anslagene tilsier at det kan realiseres rundt 6300
boliger og 3 21000m2 næringsareal i Hønefoss. Potensialet for Hvervenmoen og
Krakstadmarka er ikke medtatt. Anslaget om 6300 bol iger i Hønefoss kan gi i
overkant av 16 000 innbyggere.

6.7.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Hønefoss er en handelsby og
regionsenter. Byen er relativt
langstrakt, og strekker seg ca
4 km fra Øvre Hønengata til
Hvervenmoen . Sentrum
defineres ofte som "mellom
bruene".

Om lag halvparten av
Ringerikes innbyggere bor i
Hønefoss - området.
Hovedtyngden av boliger er
lokalisert i og rundt sentrum
(se illustrasjon).

Gjeldende kommuneplan har
et potensial på over 2000 nye
enheter i Hønefoss. Det er
blant annet planlagt en ny
bydel – Krakstadmarka – med
ca 800 enheter. I tillegg
kommer evt. to nye
boligområder som Kommunal -
og
m oderniseringsdepartementet
har innsigelse til pga . jordvern.

D et er kartlagt et betydelig
for tettingspotensial i Hønefoss
by (Rambøll 2011), her
opereres det med et
boligpotensiale på rundt 6300
boliger, som kan gi 16 000
innbyggere.

Illustrasjon utarbeida av Asplan viak

De største arbeidsplass - konsentrasjone ne i Ringerike er Hønefoss sentrum, Eikli,
Hvervenkastet, Hvervenmoen og Hensmoen.
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Det har over lang tid vært et mål å satse på Hønefoss by. I ny samfunnsdel er det et
mål at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.

Rundt Hønefoss by er det også verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og
dyrkbar jord. En del områder rundt byen er i jordfaglig vurdering definert som svært
viktige landbruksområder (A - område) . Det vil si at landbrukshensynet skal veies
tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser.

Jordver nhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
de utgjør også en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, s kogområder og
masseforekomster.

F remtidig trase for avlastningsveg gjennom Hønefoss er i arealdelen f ra 2007 avsatt
som alt. V2 , men er tatt ut i høringsforslaget. Igangsatt områderegulering for
Hønefoss vil omfatte analyser og vurderinger av kommunikasjonssystemene i byen.
Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. En v edtatt
områderegulering vil dermed gjelde foran kommuneplanens arealdel . Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen, jf.
pbl. § 1 - 5.
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§ 0 Fellesbestemmelser uavhengig av formål

Kapittel 0 gjelder for alle områder i kommuneplanen uavhengig av arealformål , med mindre
annet er særskilt bestemt i bestemmelsene for de enkelte arealformål.

§ 0.1 Forholdet mellom k ommuneplan og kommunedelplaner
Kommunedelplaner (juridisk bindende arealplaner) v edtatt før kommuneplanens arealdel ,
dato . . gjelder. Ved motstrid gjelder arealbruk i sist vedtatte plan.

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende
kommunedelplaner der disse ikke selv angir forhold som er vedt att i kommuneplanen

§ 0. 2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
Vedtatte reguleringsplaner viser mer detaljert arealbruk enn kommuneplanen, og skal fortsatt
gjelde i den grad de ikke er i strid med overordna prinsipper i kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner skal utfylle hverandre. Ved
motstrid mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner vedtatt før arealdelen skal
følgende gjelde:

Plankart og arealformål: Der det er motstrid mellom arealbruken s kal arealdelen
gjelde foran reguleringsplanen. Der det kun er motstrid mellom detaljeringen i
arealbruken, skal detaljeringen i reguleringsplanen gjelde. Der nye/uferdige
bygning er er tegnet inn på plankartet i eldre reguleringsplaner, er ikke plasseringen
bindende, med unntak av verneverdig bebyggelse. Tomtegrenser!
Bestemmelser: Bestemmelser til arealdelen utfyller bestemmelsene i eldre
reguleringsplaner. Bestemmelser til arealdelen gjelder foran bestemmelsene til eldre
reguleringsplaner ved motstrid, un ntatt bestemmelser om utnyttelse og maksimal
tillatt høyde der de er angitt på følgende måte:

o Utnyttelse angitt på samme måte som i TEK10 § 5 - 1 og tillater høyere
utnyttelse.

o Maksimal tillatt byggehøyde angitt på samme måte som i TEK10 § 6.2 og
som tillater høyere bebyggelse.

Bebyggelsesplaner med juridisk virkning ble innført med pbl. av 1985 med ikrafttredelsesdato
01.07.1986. I reguleringsplaner vedtatt før denne datoen hvor det er krav om bebyggelsesplan
vil det i dag kun kreves vanlig situas jonsplan. I reguleringsplaner vedtatt etter 01.07.1986
med krav om bebyggelsesplan vil det i dag kreves detaljregulering jf. pbl. § 12 - 3.

Der det i eldre reguleringsplaner står noe sånt som « bygningsrådet kan, i tilfeller hvor særlig e
grunner taler for de t , tillate unntak fra bestemmelsene » , kreves det likevel dispensasjon etter
pbl. kapittel 19.
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Der det i eldre reguleringsplaner står « enebolig » eller « våningshus » menes det både en bolig
med en boenhet og en bygning m ed en hovedleilighet og en eller to mindre leiligheter på hver
inntil 25 m2 bruksareal, eller mindre leilighet på inntil 50 m2 bruksareal.

§ 0.3 Utbyggingsavtaler (pbl. § 11 - 9 pkt 2)
For å avklare forhold i forbindelse med utbygging, kan kommunen inngå utbyggingsavtale
med utby ggere. Utbyggingsavtale kan inneholde avtale om grunnerverv og opparbeiding av
teknisk infrastruktur og grønnstruktur, rekkefølge på utbygging , kvalitet på tiltak, boligsosiale
forhold, fordeling av kostnader, refusjon, gjennomføring eller andre forhold in nenfor rammen
av pbl. § 17 - 3. Behov for utbyggingsavtale vurderes i reguleringsplanprosessen.

§ 0.4 Vassdrag og 100 - metersbeltet fra vassdrag med helårs vannføring
I LNFR - områder er det i vassdrag og i 100 - metersbeltet fra vassdrag forbudt å iverksette nye
bygge - og anleggstiltak iht. til pbl. §§ :

- 20 - 1 Tiltak som krever søknad og tillatelse
- 20 - 5 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
- 30 - 1 D riftsbygninger i landbruket
- 30 - 5 M idlertidige bygninger, konstruksjoner el ler anlegg

J f. pbl. § 11 - 11 pkt. 5. V iser for øvrig til § 5 (LNF R - områder) .

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg i vassdrag og i 100 - metersbeltet fra vassdrag
tillates ikke utbygging etter overnevnte paragrafer, med mindre de inngår i reguleringsplan jf.
pbl. § 11 - 9 pkt 1.

Oppføring av ny bebyggelse tillates ikke. Det tillates heller ikke fradeling til slike formål.
Forbudet gjelder også bygge - og anleggstiltak .

Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig veg - og ledningsnett, samt mindre
trafikksikkerhetstiltak.

a) I 100 - metersbeltet innenfor nedslagsfeltet for vannkilden i Væleren er det i tillegg
forbudt å iverksette vegutbygging, masseuttak og pla nering selv om dette måtte være
ledd i landbruksnæring.

b) Dersom det gis dispensasjon for å utvide boliger i 100 - metersbeltet , skal total
bygningsmasse på tomten etter utvidelsen ikke bli større enn 150 m2 T - BYA (inkl.
garasje og uthus). Det kan ikke tillates mer enn ett frittliggende uthus og det skal ikke
ha mer enn en etasje eller være på mer enn 20 m2 T - BYA og tilsvarende for kun en
garasje på mer enn 50 m2. En forutsetning for dispensasjon er at tiltak ene ikke er til
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ulempe for landskaps - , natur - eller friluftsverdier. Det tillates ikke bileilighet el.lign. i
tillegg til hovedleilighet på boligeiendom , kun en boenhet .

c) Dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter i 100 - metersbeltet , skal total
hyttest ørrelse etter utvidelsen ikke blir større enn 50 m2 BRA , og tilsvarende
vedrørende uthus på inntil 10 m2 BRA der tiltakene ikke vil være til ulempe for
landskaps - , natur - eller friluftsverdier. Uthus og lignende er ikke unntatt fra kravet om
saksbehandling.

d) Gjenoppføring av erstatningsbygg etter brann, ulykke eller naturskade i 100 -
metersbeltet vil kunne være tiltak som har gode begrunnelser ved søknad om
dispensasjon. Det samme gjelder for ombygging av eksisterende bygg for å sikre at
byggets funksjonalitet ivaretas. Ved oppføring av eventuelt erstatningsbygg kan det
være relevant å åpne for at tidligere lovlig utnyttelse legges til grunn, selv om dette
kan overstige grense i generell retningslinje for dispensasjon i 100 - metersbeltete.

e) Utvide lse av bolig, hytte eller gjenoppføring av erstatningsbygg i 100 - metersbeltet vil
kreve dispensasjon både fra § 0.4 (100 - metersbeltet) og § 5 (LNFR - områder).

f) I husklynger med overvekt av boliger kan det vurderes å gi tillatelse til bruksendring
fra hytte til bolig, dersom de generelle rekkefølgekravene i § 1.0. 3 tilfredsstilles.

g) Bestemmelsene ovenfor omfatter alle vassdrag i kommunen, også vernede vassdrag.
Følgende vassdrag i Ringerike kommune er vernet : Marka - vassdragene, Tyrifjorden,
Holleia , Sogna, Vassfaret inkl. Urula og Tørrsjøelva.

§ 0.5 Kulturminner
Dersom det framkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid
eller annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen
varsles, jf. kulturminneloven § 8.2.



Kommuneplanens arealdel 2017 - 2030 – Forslag til bestemmelser

7 av X

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§ 1.0 Fellesbestemmelser

§ 1.0.1 Plankrav
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan til tak nevnt i følgende §§ i pbl. , eller fradeling
til slike tiltak, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan:

- 20 - 1 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning,
konstruksjon eller anlegg

- 20 - 1 b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- 20 - 1 c) f asadeendring
- 20 - 1 d) bruksendring eller vesentlig reparasjon av til tiltak som nevnt i bokstav a
- 20 - 1 g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen

ombygging som medfører fravikelse av bolig
- 20 - 1 h) oppføring av innhegning mot veg
- 20 - 1 i) plassering av skilt - og reklameinnretninger
- 20 - 1 k) vesentlig terrenginngrep
- 20 - 1 l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- 20 - 1 m) opprettelse av ny grunneiendom
- 20 - 5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
- 30 - 1 Driftsbygninger i landbru ket
- Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre

utarbeidelse eller gjennomføring av reguleringsplan:
- Mindre tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse.
- Utvidelse av eksisterende hytter og med ett frittliggende uthus.
- Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg.

- Ved alle planforslag og søknader om byggetiltak skal det foreligge en kartskisse og
en beskrivelse av renovasjonsløsningen. Planforslag og søknader om boligbygging på
> 20 boenheter og boligtetthet > 3 boliger/daa bør ha en renovasjonsløsning basert på
undergrunnsoppsamling. Renovasjonsløsningen skal være iht. gjeldende forskrift.
Reguleringsplan bør ha bestemmelser om teknisk løsning for renovasjon, samt avsette
areale r til oppsamlingsplass og adkomstvei for renovasjonsbilen.

Pbl. § 11 - 9 pkt. 1

- Krav om gang - og sykkelveg i forbindelse med bygge - og anleggsti ltak
Pbl § 11 - 9 p kt 3 og 4

- For tiltak som etter bestemmelsene kan unntas fra plankravet er det ikke nødvendig
med dispensasjon , men kommunen kan velge å la være å gjøre unntak . Avgjørelsen er
ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.

- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter.
- Dr iftsbygninger i landbruket ligger som regel ikke i områder avsatt til bebyggelse og

anl egg, og omfattes derm ed som regel ikke av plankravet.
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- Mindre tiltak som omfattes av pbl . § 20 - 5 og byggesaksforskriften kap. 4 (tiltak som
ikke krever søknad og tillatelse) omfattes ikke av plankravet.

- Følgende tiltak nevnt i pbl . § 20 - 1 er ikke omfattet av plankravet:
o § 20 - 1 e) r iving av tiltak som nevnt i bokstav a )
o § 20 - 1 f) o ppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
o § 20 - 1 j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

§1.0.2 Lekeareal
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt til boligbebyggelse, skal det reguleres
felles lekeplasser.

I boligområder skal minimum 25m2 pr bolig reguleres til lekeplasser . Annet felles
uteoppholdsareal kommer i tillegg.
Lekeplassen e skal være av tre ulike typer: sandlekeplasser 2 - 6 år, n ærlekeplasser 5 - 13 år og
s trøkslekeplasser 10 år og oppover.

Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk , og være støyskjermet iht. T - 1442 .

I plan - og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i
forhold til lekearealer vurderes.

Pbl. § 11 - 9 pkt.5

- Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med en avstand på mindre enn
50 m. Området må tilpasses aldersgruppen og inn e holde sitteplasser for voksne.

- Nærlekeplasser bør ikke ligge mer enn 150 m fra boligene, og arealet bør være minst
500 m2.

- Strøkslekeplasser egner seg i større boligområder eller som felles plass for områder
som ligger nær hverandre. Avstand til boligene bør ikke være mer enn 500 m, og
arealet i store boligområder bør være minst 5000 m2. Strøkslekeplasser må skjermes
mot naboer for å unngå konflikter.

Ved fortetting og ved innpassing av nye boliger i s entrumsområder kan det dispenseres fra
dette kravet.

Ved dispensasjon fra bestemmelsene om lekearealer i reguleringsplaner skal det spesielt
legges vekt på: Krav til fysisk utforming av lekemiljø i Rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging. Plas sering, innhold, areal og utforming av lekeplassene tilpasses antall og type
boliger, områdets beliggenhet i forhold til sentrumsnærhet, større friarealer og grøntområder.

§ 1.0. 3 Utbyggingsrekkefølge
I områder avsatt til boligbebyggelse kan utbygging ikk e finne sted før følgende forhold er
sikret i henhold til enhver tid s gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer:

- Tekniske anlegg : veg, vann - og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring ,
renovasjon
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- Trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende
- Skolekapasitet og trafikksikker skolevei
- Lekeareal
- Samfunnssikkerhet, herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn
- Natur og kultur
- Grunnvann
- Universell utforming

ASK
Før utbygging av framtidige boligområder på Ask kan tillates utbygd må det:

a) Etableres ny avkjøringsvei (samlevei) fra nye boligområder vest for rv 35. Denne
tilknyttes fv 173 Sandakerveien

b) Krysset Sandakerveien rv 35 forbedres
c) Utkjøring fra Aklangveien ti l rv 35 stenges. Ved regulering av samlevei for nye

boligområder søkes det å stenge utkjøringer til rv 35. Ny adkomst blir via
Sandakerveien og nevnte samlevei.

Pbl. § 11 - 9 pkt. 4

§ 1.0. 4 Støy
Anbefalte støygrenser i tabell 3 i ” Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen T - 1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse.

I områder avsatt til sentrum sformål , og spesielt ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å
tillate avvik fra støygrensene under forutsetning av at følgende målsettinger legges til grunn:
Alle boenheter skal ha en stille side. En høyest mulig andel – og mer enn 50 % - av
oppholdsrommene inklu dert minst ett soverom skal vende mot stille side. Alle boenheter skal
ha tilgang til både private utearealer og felles uteareal som tilfredsstiller grenseverdiene i
retningslinjen T - 1442 .

Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, sti lles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er utsatt for støy
fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også krav om støydokumentasjon
ved planlegging av ny støyende virksomhet.

§ 1.0. 5 Estet ikk
I reguleringsplaner og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets
estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og fjernvirkning. I hver
reguleringsplan skal det vurderes hvordan bebyggelse og anlegg virker inn på
landskapskarakteren dvs. fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform, sol/skygge,
helningsgrad og helningsretning. Det skal også tas hensyn til grønnstruktur og korridorer,
skiløyper og turstier.
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§ 1.1 Boligbebyggelse

§ 1.1.1 Plankrav
I områder avsatt til boligbebyggelse , kan tiltak nevnt i pbl. §§ 20 - 1 a, b, c, d, g, h, i, k, l, m ,
20 - 5 og 30 - 1 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.

Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse
eller gje nnomføring av reguleringsplan for boligbebyggelse :

- Tilbygg, påbygg, ombygging eller oppføring av garasje/uthus for eksisterende
boligbebyggelse.

- Mindre tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende boligbebyggelse.
- Oppføring av én b oenhet og evt. tillegg av bileilighet på inntil 65 m2 BRA eller én 2 -

mannsbolig på eksisterende boligeiendommer, og fradeling av tomt for det samme,
dersom dette ikke er i strid med vedtatt arealbruk eller pågående reguleringsplan.
Boligene må tilfreds s tille kravene i § 1.0.2 og § 1. 0 .3.

- Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg.

Pbl. § 11 - 9 pkt. 1
- For tiltak som etter bestemmelsene kan unntas fra plankravet er det ikke nødvendig

med dispensasjon. Kommunen kan velge å la være å gjøre unntak. Avgjørelsen er ikke
et enkeltvedtak og kan ikke påklages

- Med eksisterende boligbebyggelse menes eiendom bebygd med bolig/ - er.
- Uthus defineres som en bygning uten oppholdsrom, med plass til lagring av utstyr for

bruk på den aktuelle eiendom . Toalett og badstu kan forekomme, men overnatting er
ikke tillatt.

- 2 - mannsbolig defineres som en bygning med inntil 2 boenheter.

§ 1.1.2 Krav ved bygging i områder for boligbebyggelse uten reguleringsplan, samt
for boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
bestemmelser (jf. pbl. § 20 - 4, 2. ledd, bokstav b)
I områder avsatt til boligbebyggelse skal nye byggetiltak tilfredsstille kravene i pkt. 1 - 5
ne denfor, inntil det foreligger reguleringsplan for området. Disse kra vene gjelder også som
en presisering for boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med
mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. for reguleringsplan nr. 7, 8,
9, 9 - 03, 9 - 04, 10, 11, 15, 17 - 02 , 18, 18 - 01, 18 - 02, 19, 3 1, 36 - 02 , 38, 41, 44, 53, 77 , 89 - 02 ,
102, 111, 130 - 02 , 144, 183, 198,

1. Boligeiendom kan være bebygd med en hovedleilighet, samt en bileilighet på inntil
65 m2 BRA eller én 2 - mannsbolig . Ikke tre eller flere boenheter.

2. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA.
3. Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.
4. De generelle bestemmelsene i § 1.0.3 vedrørende utbyggingsrekkefølge gjelder.
5. Område avsatt til boligbebyggelse må være minst 700 m2 for en tomt me d en boenhet

og minst 900 m2 for en tomt med to boenheter.

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides ny
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reguleringsplan for et område før utbygging og deling av eiendom kan tillates.

I boligområde r i Åsa skal det være åpen villabebyggelse. Boligtomter kan bebygges med en
utnyttingsgrad på inntil 10 % BYA.

Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. Ved regulering av
sentrumsnære områder kan det legges til grunn en hø yere utnyttingsgrad. Ved fortetting i
eksisterende bebyggelse skal behovet for leke - og oppholdsarealer vurderes og vektlegges.

Der det i reguleringsbestemmelsen er angitt at boliger kan oppføres i 1½ etasje, menes
bygninger med en hovedetasje og innredet rom under bygningens skråtak. Knevegg i
fasadelivet tillates ikke.

Der det i reguleringsplaner er angitt grunnflate, skal det med grunnflate forstås bebygd areal.

Uten relevant avtale med kommunen tillates ikke bygninger plassert nærmere offentlig
lednin g (vann - , avløp - , overvannsledning og lign.) enn 4 m «målt vannrett».

Der det i eldre reguleringsplaner er angitt en byggegrense mot nabogrense på noe annet enn
hva dagens pbl. med forskrifter sier, så gjelder dagens byggeregler med pbl. og dens
forskrifter foran reguleringsbestemmelsen , med mindre dette strider vesentlig imot
reguleringsplanen sin hensikt.

§ 1.2 Fritidsbebyggelse

§ 1.2.1 Plankrav
I områder avsatt til fritidsbebyggelse, kan tiltak som nevnt i p bl. §§ 20 - 1 a, b, c, d, g, h, i, k, l,
m , 20 - 5 og 30 - 1 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.

Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse
eller gjennomf øring av reguleringsplan i område for fritidsbebyggelse :

- Tilbygg, påbygg, ombygging eller oppføring av ett uthus for eksisterende
fritidsbebyggelse .

P bl. § 11 - 9 pkt. 1
- For tiltak som etter bestemmelsene kan unntas fra plankravet er det ikke nødvendig

med dispensasjon. Kommunen kan velge å la være å gjøre unntak. Avgjørelsen er ikke
et enkeltvedtak og kan ikke påklages .

- Med eksisterende fritidsbebyggelse menes eiendom bebygd med fritidsbebyggelse.
- Uthus defineres som en bygning uten oppholdsrom, med plass til lagring av utstyr for

bruk på den aktuelle eiendom. Toalett og badstu kan forekomme, men overnatting er
ikke tillatt.

§ 1.2.2 Størrelse på fritidsbebyggelse
Størrelse på fritidsbebyggelse/hy tte skal ikke overstige 120 m2 BRA . I tillegg kan det
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o ppføres et t uthus i en etasje på inntil 20 m2 BRA .

Retningslinjer for plassering av hytter og veger innenfor områdene avsatt til fritidsbebyggelse:

a) Ved plassering og opprusting av bygninger og interne veger skal det tas hensyn til
terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep
unngås. Hytter skal fortrinnsvis plasseres i grupper der det tas hensyn til hvordan
infrastruktur som strøm, avløps - / resip ientforhold og innlegging av vann kan løses.

b) Planlegging av avkjørslene skal skje samtidig med planlegging av hytteområdene.
Tillatelse til utbygging av hytteområdene vil ikke bli gitt før veg myndigheten har
godkjent avkjørslene og evt. gitt nødvendig utv idet avkjøringstillatelse. I
hytteområdene skal det planlegges felles parkering med 1,5 parkeringsplasser pr.
hytte. Plassering av parkeringsplasser og infrastruktur som veger skal vises i
reguleringsplan .

c) Uthus tillates ikke benyttet til overnatting og li gnende. Nye anneks tillates ikke bygd. I
de tilfellene det viser seg å eksistere anneks på bolig - og fritidseiendommer, kan det
bli en diskusjon om bruken av bygningen som anneks, med overnatting og lignende, er
tillatt. I de tilfellene eksisterende anneks aksepteres, vil arealet inngå i bolig -
/hyttearealet ved beregning av utnytting for eiendommen. Anneks ses på som en del av
hytta, og tillates ikke fradelt.

§ 1.2.3 Tilknytningsplikt til offentlig avløp
Tilknytningsplikt til offentlig avløp gjelder for fr itidsbebyggelse som har innlagt vann .

Kommunen må fatte vedtak o m tilknytning for fritidsboliger . Unntak fra tilknytningsplikten
vil kunne gjelde for fritidsbolig der det etter kommunens skjønn vil være forbundet med
uforholdsmessig stor kostnad eller der særlige hensyn tilsier det .

§ 1.2.4 Strømfremføring
Strømledninger skal legges som jordkabler innenfor byggeområdene.
Luftstrekk skal tilpasses landskap og naturmiljø, men bør i størst mulig grad unngås.
U tebelysning på den enkelte hytte skal være skje rmet (downlight/bevegelsesstyrt).

§ 1.3 Sentrumsformål
Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål skal bygge opp under Hønefoss sentrum som
kommune - og regionsenter. Arealbruken i områder avsatt til sentrumsformål i kommunens
tettsteder skal bygge opp under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels - ,
service - og kulturtilbud bør lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål . Det tillates ikke
etablering av kjøpesenter utenfor sentrums o mrådene.
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Ny bebyggelse nær sentre og knutepunkter/stasjoner på bane skal ha høy tetthet .

§ 1.4 Forretninger
Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel . Etablering av nye og utvidelse av
eksisterende forretninger krever reguleringsplan og sk al være vist i kommuneplanens arealdel.
Detaljhandel for dagligvarer med inntil 500 m2 BRA salgsareal kan etableres i områder for
boligbebyggelse med mindre dette strider vesentlig imot reguleringsplanen.

§ 1.5 Offentlig eller privat tjenesteyting
Formålet omfatter arealer og bygninger for forskjellige former for privat eller offentlig
tjenesteyting som eksempelvis barnehage, institusjon, kirke/annen trosutøvelse eller
administrasjon , kulturformidling, treningssentre, forsamlingslokaler,
undervisnin gsinstitusjoner, administrasjon (for eksempel kommunehus), sykehus, sykehjem,
helseinstitusjoner, konsulentvirksomhet med mer.

§ 1.6 Fritids - og turistformål
Campingplasser

For områder avsatt til reiseliv/camping i kommuneplanens arealdel kreves det utarbeiding av
reguleringsplan dersom virksomheten endres eller utvides i forhold til nåværende
kommuneplan.

For campingplasser godkjent i kommuneplanens arealdel som ikke er regulert i egne planer og
bestemmelser gjelder følgende:

- A vstandsbest emmelser for minimum 3 meter mellom enhetene på det aktuelle
området.

§ 1.7 Råstoffutvinning
Etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseuttak krever reguleringsplan.

Utvidelse er ment som utvidelse av areal, ikke i dybde.

§ 1.8 N æringsvirksomhe t
Næringsvirksomhet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet og øvrig
næringsvirksomhet som ikke er angitt som eget formål.
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§ 1.9 Idrettsanlegg
Idrettsanlegg omfatter større anlegg som skibakker, golfbaner, stadioner og lignende.

§ 1.10 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg
Dette omfatter kommunaltekniske anlegg, jf. p lan - og bygningsloven kapittel 18, som vann -
og avløpsanlegg, støyvoller, massedeponier, områder for andre større terrenginngrep som
vindkraftanlegg, små vannkraftverk o g lignende.

§ 1.11 Grav - og urnelund
Grav - og urnelunder vil være kirkegårder og offentlige gravplasser som går inn under lov om
kirkegårder. Det omfatter også gravplasser for trossamfunn utenom den norske kirke.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrast ruktur

§ 2.1 Bane
Formålet omfatter tog, sporveistraséer og lignende. Også stasjons - og terminalbygg og
holdeplasser inngår.

§ 2.2 Lufthavn
Lufthavn omfatter flyplasser med landingsbaner, terminalbygg, hangarer med videre. Det
omfatter også helikopterlandingsplasser .

§ 2.3 P arkeringsanlegg
Parkeringsbehov skal bestemmes i reguleringsplan og i samsvar med den til enhver tids
gjeldende parkerings bestemmelser .
Parkeringsanlegg for sykkel skal i størst mulig grad plasseres slik at gangavstanden f ra
bebyggelsen til sykkelparkering er kortere enn avstand mellom bebyggelse og
parkeringsanlegg for bil.

§ 2.4 Kollektivtransport
I alle plansaker skal god framkommelighet for kollektivtransporten sikres på alle hovedveger ,
jf. plankartet .

§ 2.5 Gang - /sy kkel
Det skal legges til rette for sykkelparkering og gode gang - og sykkelforbindelser til
holdeplasser, offentlig tjenest etilbud (som skole og barnehage), sentrumsområder og stasjon .

I alle plansaker for n ye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive
sykkelforbindelser til hovedsykkelveinettet der dette finnes eller er planlagt .
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I alle plansaker skal korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkter, herunder
lokale tjenestetilbud, skole, barnehage og kollektivholdeplass, ivaretas .

§ 3. Grønnstruktur

§ 3.1 Grønnstruktur
Det tillates kun bygge - og anleggstiltak i friområder som bygger opp under formålet.
Søknad om tiltak ved elvekanten, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med
statlige myndigheter og organisasjoner som er berørt. Bestemmelsene i § 6.2 gjelder.

Pbl. § 11 - 10

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eksisterende reguleringsplan,
utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets
verdi som friluftsområde. Det bør ikke igangsettes regule ringsplaner med formål som
forringer områdets verdi som friluftsområde.

A - område: Hvis det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi
som friluftsområde bør alternativt område tilrettelegges. Tilrettelegging av alternativt omr åde
bør være gjennomført før verdien av A - området forringes.

B - område: Hvis det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi
som friluftsområde bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftslivsverdien skal til enhver tid være
ivaretatt .

§ 4. Forsvaret
Forsvaret selv kan fatte vedtak om utbygging og virksomhet innenfor arealformålet

§ 5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift (LNFR)

§ 5.0 Fellesbestemmelser
Uthus tillates ikke benyttet til overnatting og lignende. Nye annek s tillates ikke bygd. I de
tilfellene det viser seg å eksistere anneks på bolig - og fritidseiendommer, kan det bli en
diskusjon om bruken av bygningen som anneks, med overnatting og lignende, er tillatt. I de
tilfellene eksisterende anneks aksepteres, vil arealet inngå i bolig - /hyttearealet ved beregning
av utnytting for eiendommen. Anneks ses på som en del av hytta, og tillates ikke fradelt.

I LNFR - områdene er det kun tillatt å gjenno m føre bygge - og anleggstiltak som er ledd i
stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som driftsbygninger, m asseuttak og
driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF R - o m rådene, jf . § 0.4

Oppføring av ny bolig - eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også
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utvidelse av slik bebyggelse, bruksendring, sa m t fradeling til slikt for m ål.

I LNF R - o m råder tillates etablering av m i ndre kraft - /telefonledninger for boliger og
stedbunden næring, ko mm unikasjons m aster og tiltak i forbindelse m ed
ko mm unaltekniske anlegg.

Utslippstillatelse for avløpsanlegg til godkjent bolig / hytte krever ikke dispensasjon .

a) Dersom det gis dispensasjon til å bygge i LNFR - områder for å utvide bebyggelse på
boligeiendommer , forutsettes det at kommuneplanens generelle bestemmelser om
utbyggingsrekkefølge i § 1.0. 3 følges . Videre skal total bygningsmasse (inkludert bl.a.
garasje og uthus) etter utvidelsen ikke bli større enn 200 m2 T - BYA, og samlet
utnyttingsgrad på boligeiendommen skal ikke overstige 15 % BYA. Det kan tillates en
bi leilighet på inntil 65 m2 BRA pr. boligeiendom i tillegg til hovedleiligheten. Det kan
tilsvarende ikke tillates mer enn ett frittliggende uthus på inntil 20 m2 T - BYA og en
garasje på inntil 70 m2 T - BYA. Forutsetningen er dessuten at tiltakene ikke er til
ulempe for landskaps - , natur - eller friluftsverdier. Innredning av leilighet i frittstående
garasje, uthus eller lignende tillates ikke.

b) Dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter, skal samlet størrel se ikke bli større
enn totalt 12 0 m2 T - BRA . Maksimal størrelse for et frittliggende uthus er på inntil 20
m2 T - BRA . Forutsetningen er at tiltakene ikke vil være til ulempe for landskaps - ,
natur - og friluftsverdier.

c) Innenfor nedbørens nedslagsfelte for vannkilden Væleren er maksimal grense for
dispensasjon for utvidelse av hytter satt til en samlet størrelse på inntil 50 m2 T - BYA,
samt et frittliggende uthus på 10 m2 T - BYA.

d) Gjenoppføring av erstatningsbygg etter brann, ulykke eller naturskade i LNFR -
områder vil kunne være tiltak som har gode be grunnelser ved søknad om dispensasjon.
Det samme gjelder for ombygging av eksisterende bygg for å sikre at byggets
funksjonalitet ivaretas. Ved oppføring av eventuelt erstatningsbygg kan det være
relevant å åpne for at tidligere lovlig utnyttelse legges ti l grunn, selv om dette kan
overstige grense i generelle retningslinjer for dispensasjon i LNFR.

e) I husklynger med overvekt av boliger kan det vurderes å gi dispensasjon til
bruksendring fra hytte til bolig, dersom det ellers ligger til rette for det med hensyn til
blant annet sikker skolevei og avløpsløsning. Det er spesielt viktig at det ikke gis
tillatelse til bruksendring fra hytte til bolig i områder mellom Steinsfjorden og
fylkesvegen i Åsa.

f) Innenfor LNFR - områdene kan det gis dispensasjon for etabler ing av spredt
ervervsbebyggelse, dersom denne har funksjon som binæring i landbruket eller
vurderes å ha stor betydning for sysselsettingen i området.

g) Følgende legges til grunn for behandling av søknader om bygging og fradeling av
kårbolig på landbruksei endommer:

1. Tillatelser til oppføring av kårbolig gis på grunnla g av eiendommens behov
basert på produksjon. .
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2. Det gis anledning til kun å oppføre en kårbolig.
3. Kommunen skal være restriktiv til å gi tillatelse til fradeling av kårbolig der

kårbolig ligger i tilknytning til gårdstun, der det er vesentlig ris iko for drifts -
eller miljømessige ulemper eller hensynet til driften tilsier at det foreligger et
konkret og driftsmessig behov for kårbolig.

4. Ved søknad om fradeling av kårbolig skal søknaden vurderes ut fra
eiendommens totale ressursgrunnlag, boligens p lassering, arrondering og
eiendommens beliggenhet. Kommunen bør vurdere om det skal stilles krav til
avvikling av landbrukseiendommen, dvs. at bygninger og tun deles fra
landbruksarealer og at det stilles krav om at landbruksarealene selges som
tilleggsare al til nærliggende landbrukseiendommer.

5. Dersom kommunen ville vært positiv til en søknad om oppføring av kårbolig
på den samme eiendommen, skal det ikke tillates fradeling av hensyn til mulig
omgåelse av forbudet mot boligbygging i LNFR - område og likebeha ndling.

h) Uthus defineres som en bygning uten oppholdsrom, med plass til lagring av utstyr for
bruk på den aktuelle eiendom. Toalett og badstu kan forekomme, men overnatting er
ikke tillatt.

i) Retningslinjer for oppfylling/massedeponi
Byggeområder : Terrengin ngrep som avviker med mer enn 1,5 meter i forhold til
opprinnelig terreng eller samlet har et omfang på mer enn 500 m² er i utgangspunktet
søknadspliktige etter Plan - og bygningsloven. I rekke - eller kjedehus og lignende tett
bebyggelse må avviket ikke vær e mer enn 0,5 meter og 500 m² i utstrekning.

LNF R - områder : Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 meter i forhold til
opprinnelig terreng eller samlet har et omfang på mer enn 1 000 m² er søk nadspliktige
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 tidsbegrensning.

Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tilla telse
til tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning.
I tillegg skal følgende dokumenteres og vurderes: Geoteknikk, biologisk mangfold
(naturkvaliteter), kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være ak tuelle,
dette vurderes særskilt i hver sak. For større masseuttak/fyllinger kan det kreves
kompensasjon for utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt
krav i rekkefølgebestemmelser.

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

§ 6.1. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
I området tillates d et ikke utført tiltak jfr pbl § 1 - 6. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes
av plan - og bygningsloven, også plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller
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anlegg.

§ 6.2 Småbåthavn
Landfaste brygger og flytebrygger/badebrygger som er åpne for allmennheten og tilrettelagt
for allmenn bruk og ferdsel kan tillates. B rygger og flytebrygger/badebrygger tillates bygd
etter godkjent byggesøknad eller reguleringsplan. For brygger med mer enn to båtplasser eller
flate større enn 1,8 x 4,0 m kreves det reguleringsplan.

I behandling av byggesøknaden eller i reguleringsplanprosessen skal prinsippene og
retningslinjene i bryggeveilederen fø lges, herunder soneinndelingene for ulike bryggetyper
langs elvene i Hønefoss.

§ 6.3 Drikkevann
I vassdrag og vann som benyttes til drikkevann tillate s det ikke utført tiltak jfr pbl §1 - 6 . D et
kan ikke oppføres anlegg eller igangsettes produksjonsv irksomhet som kan gi fare for
forurensning.

§ 6.4 Friluftsområde
Friluftsområder skal tilrettelegges for allmennhetens rekreasjon og opphold. Bygninger,
anlegg og arealer skal være i privat eie . Det skal utarbeides reguleringsplan.

I området kan oppføres bygninger som er i samsvar med formålet og som tjener områdets
bruk for allmennheten. Eksempler på slike bygninger og anlegg er: båtnaust, brygger, mindre
uthus til lagring av krakker, bord med mer. Det tillates ikke bygninger brukt til overnatting
eller v arig opphold. Utforming av bygninger og anlegg skal utføres i tråd med bestemmelser i
§ 1.0.5.
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§ 7 Hensynssoner

Sikringssone - Nedslagsfelt for drikkevann H110
Innenfor område angitt som hensynssone H110 kan det ikke oppføres anlegg som kan gi fare
for akutt forurensning eller igangsettes produksjonsvirksomhet som kan gi fare for akutt
forurensning.

Sikringssone – Område for grunnvannsforsyning H120
Innenfor område angitt som hensynssone H120 er det krav om strengeste tiltaksklasse nå r det
gjelder etablering av separate avløpsanlegg .

Sikringssone – Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass H130
Innenfor området angitt som sikringssone H130 kan det ikke oppføres bebyggelse .

Andre sikringssoner H190

Innenfor område r angitt som sikringssone H1 9 0 kan det ikke oppføres bebyggelse .

For forsvaret Eggemoen gjelder et generelt byggeforbud om å bygge så høyt at det kan
komme i konflikt med militære installasjoner . Det tillates i kke etablering av bygg med
direkte innsyn til F orsvarets bygninger eller tekniske installasjoner. Generell hensynssone
100 m, med tilleggskrav for spesielt utsatte eller kritiske områder. Forbud mot etablering av
virksomhet som i seg selv kan utgjøre en trussel for Forsvaret Eggemoen. Det tillates i kke
etablering av virksomhet som er spesielt sensitiv i forhold til Forsvarets virksomhet.

Faresone – ras og skred fare H310
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved søknader om byggetiltak etter plan - og
bygningsloven må det dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for
kvikkleireskred.
Dette gjelder alle områder med marin leire, også områder utenfor det som er avmerket som
fareområder. Planene og tiltakene skal også vurderes i forhold til om de ligger i utløpsområde
for kvikkleireskred og om leirskred vil gi fare for oppdemming av vassdrag.
Vurderingene og dokumentasjonen skal utføres av geoteknisk sakkyndig og være i henhold
til ”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” fra NVE.

Kartlag te faresoner for kvikkleireskred er avmerket på plan kart et .

Kvartærgeologiske kart som viser områder med marin leire finnes på hjemmesiden til NGU.

” Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” finnes på
hjemmesidene til NVE.
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Faresone – flom fare H320
Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for en
200 årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Det samme
gjelder ved fornying og / eller reetablering av eks isterende bebyggelse.

Vurderingene og dokumentasjonen skal utføres av sakkyndig og være i henhold til
”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” fra NVEs
foreløpig utgave 1/2007. Retningslinjene er tilgjengelig på www.nve.no.

Kartlagte faresoner for 200 årsflom er for sentrale områder avmerket på plan kart et .
Flomsonekart for Hønefoss som viser flomhøyder for en 200 årsflommen finnes på NVEs
internettsider www.nve.no.

Faresone – Skytebane H 360
Sikkerhetss oner skal avgrenses i medhold av forskrift om anlegg av, kontroll med og
godkjennelse av sivile skytebaner.

Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370
Ved planlegging av nye tiltak nær «Hensynssone for høyspennings luftledning» må aktuelle
nettselskaper kontaktes for ytterligere opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds - og
ryddebelte, jordkabler eller om andre elektriske installasjoner.

Infrastruktursoner – Krav vedrørende infrastruktur (konsesjonsgrense
fjernvarme) H410
Nye bygninger over 1000 m² bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 1000 m²
bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere bygninger med en samle t
utbygging over 1000 m² bruksareal (BRA), som ligger innenfor et område for
fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6. november 2002 etter energiloven, må tilknyttes
fjernvarmeanlegget.

Tilknytningsplikten innebærer ikke at en kunde trenger å kjøpe eller bruke fje rnvarme
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Sone med angitte særlige hensyn - Hensyn friluftsliv H530
Innenfor område angitt som hensynssone f riluftsliv H530 , jf. § 11 - 9 nr. 6, bør det (med
sikte på å sikre viktige friluftslivskvaliteter) ikke tillates tiltak som hindrer tilgang og bruk av
området til friluftsliv .

Sone med angitte særlige hensyn - Hensyn l andskap H550
Innenfor område angitt som hensynssone l andskap H550, jf. § 11 - 9 nr. 6, bør det (med
sikte på å bevare opplevelseskvaliteter i karakteristiske landskapstrekk) gjennomføres en
landskapsanalyse og i område - eller detaljregulering gis retningslinjer for skjøtsel av viktige
områder, jf. § 12 - 7 nr. 9.

Sone med angitte særlige hensyn - Hensyn naturmiljø H560
Innenfor område angitt som hensynssone n aturmiljø H560 , jf. § 11 - 9 nr. 6, bør det (med
sikte på å bevare naturmangfold og sammenhengende leveområder for arter) ikke tillates
tilrettelegging for endret bruk og nye tiltak før området er nærmere kartlagt og
naturmangfoldverdiene sikret i område - eller detaljregulering.

Sone med a ngitte særlige hensyn - Bevaring kulturmiljø H570
Retningslinjer for h ensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570):

1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner skal bevares. Kulturmiljøenes særpreg og identitet skal sikres.

2. Parker, friareal, hager, alleer og verdifulle trær skal i størst mulig grad bevares.
3. Bygninger oppført med svært høy eller høy verneverdi i kommunens

kulturminneregister skal ikke rives med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt
omfang at bygningen må regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse
utarbeidet av antikvarisk sakkyn dig skal legges ved rivesøknad. Tilstandsanalysen skal
tydelig vise omfanget av skadene ved tekst og bilder. Det skal også redegjøres for
hvilke tiltak som må gjøres for å sette bygget i stand. Forslag til nytt bygg skal også
foreligge ved søknad om rivnin g. Ved rivning av verneverdig bygning kan kommunen
sette krav til at bygningen dokumenteres ved oppmåling og grundig beskrivelse av
konstruksjon, rom inndeling og overflater. Beskrivelsen skal utarbeides av antikvarisk
sakkyndig.

4. Ved søknadsbehandling av f radeling og/eller nybygg skal kvartalsstruktur,
bebyggelsesstruktur, gateløp, høyder og volum vektlegges.

5. Ved behandling av endring av eksisterende verneverdige bygg, inklusive tilbygg og
påbygg, skal bygningers opprinnelige utforming og områdets karakter vektlegges slik
at nye tiltak tilpasses og underordner seg eksisterende bebyggelse og strøkets karakter.

6. Ved søknadsbehandling av nybygg, påbygg og tilbygg skal det sammen med søknad
leveres en estetisk redegjørelse for det omsøkte tiltaket. Det skal red egjøres for
følgende:

a. Plassering av tiltaket i forhold til tilstøtende bebyggelse, gateløp og
terrengforskjeller.
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b. Byggehøyder i forhold til eksisterende byggehøyder
c. Form, karakter, volumer og gateløp
d. Materialbruk, fargebruk, detaljering
e. Fasadeuttrykk
f. Nær - og fjernvirkning

7. Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets
miljø - og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht.
størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignende som harmonerer o g
samspiller med den eksisterende verneverdige strukturen og bebyggelsen i området.
Arkitektonisk uttrykk må være tilpasset det verneverdige kulturmiljøet, men bør
samtidig være tydelig på at det er en ny bygning.

8. Verneverdige bygninger kan settes i stand etter antikvariske prinsipper. Originale eller
eldre bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke skal bevares så
langt det lar seg gjøre. Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages
eksakte kopier av bygningsdelene som skiftes ut. Tilbakeføring av bygningen eller
deler av denne til en tidligere fase i bygningens historie bør gjøres på dokumentert
grunnlag.

9. Rivning, fasadeendring, tilbygg, påbygg, ombygninger eller andre tiltak som vil endre
verneverdige bygningers utseen de, er søknadspliktige. Kommunen skal innhente
uttalelse fra fylkeskommunen før det gis tillatelse til tiltak som berører bygninger og
anlegg med svært høy eller høy verneverdi i kommunens kulturminneregister. Nybygg
innenfor hensynssone skal også oversend es fylkeskommunen til uttalelse.

10. Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må
arbeide straks stanses og utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles, jf. k ml § 8,
2. ledd.

Retningslinjene vil også kunne benyttes som retni ngsgivende for bygninger og kulturmiljøer
av særs viktig egenart og kulturhistorisk verdi utenfor hensynssonene.

Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern H720_N
Områdene er båndlagt etter lov om naturvern og naturmangfoldloven . Tiltak (arbeid, anlegg
eller virksomhet) innenfor båndlagte områder skal, før de iverksettes, forelegges til uttalelse
for vedko mmende myndighet.

Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminner H730_N
Bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved v edtak etter k ulturminnelov en skal
forvaltes i henhold til bestemmelsene i fredningsvedtaket og k ulturminnelov en , i tillegg til
p lan - og bygningslov en .
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Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner (markalova) H735_N
Innenfor Marka kan det bare tillates tiltak som er ledd i tradisjonell landbruksdrift. Oppføring
av nye hytter tillates ikke. Det tillates heller ikke fradeling til slikt formål. Forbudet gjelder
også bygge - og anleggstiltak som for eks. garasjer, uthus, grillhytter o.lign. tilbygg til hytter
og uthus, gjerder, veger, parkeringsplasser, kraftledninger, innlegging av strøm , vann, avløp,
brygger og dominerende verandaer/fyllinger og alle typer bygninger.

Dersom det gis dispensasjon i Marka for å utvid e hytter, skal total hyttestørrelse etter
utvidelsen ikke bli større enn 60 m2 BRA i tillegg til et overbygg til inngangsparti e.l. inntil
10 m2 BRA, og tilsvarende ett uthus på inntil 10 m2 BRA der tiltakene ikke vil være til
ulempe for landskaps - , natur - eller friluftsverdier. Dersom eiendommen ligger innenfor 100 -
metersbeltet til vann og vassdrag , skal total hyttestørrelse ikke bli større enn 50 m2 BRA,
inkludert eventuelt overbygg, og tilsvarende ett uthus på inntil 10 m2 BRA.

Uthus og lignende er ikke unntatt fra kravet om saksbehandling. I de deler av Marka som er
tilnærmet uberørt av hytter, skal en ikke tillate økt bruksareal eller endret byggestil.

I området rundt Ringkollen kan det tillates mindre tiltak som er ledd i videreutvikling av
friluftsanl eggene. Ved større og vesentlige tiltak kreves planprosess som følger plan - og
bygningsloven.
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§ 8 Parkering , Pbl. § 11 - 9 nr. 5

§ 8.1 Generelle bestemmelser
1. B ruksareal (BRA) ligger til grunn for arealberegningen, og samlet bruksareal skal

inkludere andel av fellesareal. For arealberegning gjelder NS 3940. Antall plasser
rundes av etter 5/4 regelen, dvs. 0,5=1 og 0,4=0.

2. T ilfredsstillende forhold til varelevering og adkomst for renovasjon skal
dokumenteres .

3. Utforminge n av parkeringsarealet skal følge de til enhver tid gjeldende regler.
Kravene til parkeringsplasser inkluderer beboere, arbeidstakere og besøkende. Ved
beregning av antall parkeringsplasser, skal kun parkeringsplasser som kan brukes
uavhengig av hverandre medregnes. Plass foran garasjeport eller foran andre biler
medregnes eksempelvis ikke.

4. Kommunen kan for den enkelte eiendom fastsette krav der særskilte forhold tilsier det
og stille krav til bygningskategorier som ikke er spesifisert.

5. Parkering skal etableres på egen tomt.
6. Krav til areal som skal avsettes parkeringsformål for de ulike bygningskategoriene og

definisjoner fremgår av Statens vegvesens håndbok N100 V eg - og gateutforming.

§ 8. 2 Virkeområde
1. Bestemmelsene gjelder ved nybygg, bruksendring o g ombygging. Kommunen kan

også i særlige tilfeller stille krav om parkeringsplasser for tiltak som ikke er nevnt
under første punkt, og for bygningskategorier som ikke er nevnt i § 3 og § 4.

2. K ommunen deles inn i tre områder:
a. Senterområde i kommuneplanen
b. An net byggeområde i kommuneplanen
c. Ann et område

§ 8.3 Boligformål
1. Følgende krav til antall biloppstillingsplasser og sykkelparkering gjelder:

Bil Sykkel
Boenhetens størrelse Senterområde Annet

byggeområde
Annet område Alle områder

Opp til 60 m2 BRA 1,0 1,0 1,0 1,0
Fra 60 til 80 m2 BRA 1,0 1,0 2,0 2,0
Over 80 m2 BRA 1,0 2,0 2,0 2,0

2. Kravet til antall biloppstillingsplasser gjelder per boenhet. I boenhetens areal regnes
også fellesoppholdsrom.

3. Felles parkering skal anordnes i rimelig nærhet.
4. Det kan i spesielle tilfeller godkjennes at biloppstillingsplasser helt eller delvis

anordnes på et annet sted i rimelig nærhet. Slik anordning må skje på areal som i tråd
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med gjeldende reguleringsplan kan nyttes til parkeringsformål. Avtalen skal gjelde i
minimum 20 år og må tinglyses på eiendommen. Ved avtalens utløp må det enten
opparbeides biloppstillingsplasser etter gjeldende krav, eller inngås ny avtale.

5. Det settes krav om snuplass på egen grunn dersom et eller flere av følgende kriterier
oppfylles:

- Mer enn 2 boenheter er knyttet til én avkjørsel
- Mer enn 4 biloppstillingsplasser er knyttet til én avkjørsel
- Avkjørsel til hovedvei eller samleveg
- Avkjørsel til boliggate med stor trafikk og/eller høyt fartsnivå
- Avkjørsel til eller over kjørbar gang/sykkel veg
- Vanskelige t rafikksikkerhetsmessige forhold

§ 8. 4 Næringsformål, offentlige og allmennyttige formål
1. Følgende er minimum krav ti l antall biloppstillingsplasser og sykkelparkering:

Plasser per 100 m2 BRA
Bil Sykkel

Senterområde Annet
byggeområde

Annet område Alle områder

Kontor 1,0 1, 5 2 ,0 2 ,0
Forretning 1,0 1,5 2,0 2,0
Industri/lager 0,5 1,0 1 ,0 1 ,0
Offentlige bygninger 1,0 1,5 2,0 2,0
Allmennyttige
formål

1,0 1,5 2,0 2,0

Skole/barnehage 0,6 pr. ansatt 0,8 pr. ansatt 0,8 pr. ansatt 2,0
Herberger / hotell /
overnattingssted

0,5 1,0 1,0 Utbygger må
dokumentere

behov
Bevertningssteder
< 100 m2 BRA
serveringsareal

0 0 0

> 100 m2 BRA
serveringsareal

1 1,5 2,0

2. Minimum 5 prosent av plassene til ansatte og besøkende (minimum 1 plass totalt) skal
være tilpasset funksjonshemmede.

3. Det er det samlede bruksareal som legges til grunn for krav om antall
parkeringsplasser. Ved en økning av bruksareal, vil krav om antall parkeringsplasser
øke tilsvarende.

4. Ved bruksendring, av hele eller deler av en bygning, vil økningen i det samlede kravet
for biloppstillingsplasser ligge til grunn for beregning av krav til minimum antall
parkeringsplasser.

5. Det kan i spesielle tilfeller godkjennes at biloppstillingsplasser helt eller delvis
anordnes på et anne t sted i rimelig nærhet. Slik anordning må skje på areal som i tråd
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med gjeldende reguleringsplan kan nyttes til parkeringsformål. Avtalen skal gjelde i
minimum 20 år og må tinglyses på eiendommen. Ved avtalens utløp må det enten
opparbeides biloppstilling splasser etter gjeldende krav, eller inngås ny avtale.

6. Det settes krav om snuplass på egen grunn dersom et eller flere av følgende kriterier
oppfylles:

- Mer enn 4 biloppstillings plasser knyttet til én avkjørsel
- Avkjør sel til samlevei eller hovedvei

§ 8. 5 Fr ikjøp (pbl. § 28 - 7)
Kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på
nærliggende a real blir innbetalt et beløp per manglende plass til kommunen for bygging av
parkeringsanlegg. Beløpet skal innbetales før det gis igangsettingstillatelse.
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1 Innledning

Kommunestyret vedtok 28.06.1 2 kommunal
planstrategi for Ringerike. Her ble det fastsatt at
samfunnsdelen skulle revideres og arealplanen
skulle oppdateres i henhold til ny planlov. I
formannskapets møte 02.1 0.12 ble det vedtatt å
starte opp fullstendig rev idering av gjeldende
kommuneplan. Med bakgrunn i dette ble det satt i
gang en revidering av den vedtatte planstrategien.
Revidert planstrategi ble vedtatt i kommunestyret
20.06.1 3, i samme møte som planprogrammet for
kommuneplanrevisjonen ble fastsatt.

Fig uren til høyre viser prosessen for utarbeiding av
kommuneplanens arealdel og hvordan
arealbruksinnspill skal behandles. Dette er i henhold
til planprogrammets kapittel 5.6.

Grovsilinga var en forenklet konsekvensvurdering
for alle innspill som kom om endri ng av arealdelen.
Resultatet av grovsilinga ble behandlet av
formannskapet 1 8.08.201 5.

Denne rapporten tar for seg finsiling /
konsekvensutredning av innspillene som er tatt med
videre i prosessen. Innspillene har beholdt
numm ereringen fra grovsilingen. D e i nnspillene som
ikke ble tatt med videre er utelatt .

Behandling av arealbruksinnspill tar utgangspunkt i:

› Planprogram for revisjon av kommuneplan
fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.

› Målsettinger og arealstrategier i
kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av kommunestyret 30.04.2015.

Med bakgrunn i konsekvensutredningen vil en del av innspillene inngå i forslag til ny arealdel.

Forslag til ny arealdel vil også inneholde oppdateringer i forhold til reguleringsplaner som er vedtatt
ell er igangsatt etter gjeldende kommuneplan fra 2007 ble vedtatt. I tillegg vil kommunen selv foreslå
områder ut fra kjente behov (f.eks. behov for areal til offentlige formål og resultat av
temautredninger).
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2 M etodikk

2. 1 Generelt
I henhold til Plan - og bygning sloven skal planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn konsekvensutredes. På kommuneplannivå er det særlig virkningene av foreslåtte
utbyggingsstrategier og av de samlede virkninge ne av planens arealendringer som skal utredes. Men
også al le nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende byggeområder må utredes.

2. 2 Konsekvensvurdering
De enkelte innspillene er vurdert ut fra temaene som er listet opp i tabellen under. Disse er basert på
temaer som er omtalt i planprogrammet, samt en videreføring av temaer og vurderinger fra
grovsilingen.

For hvert tema er det under de enkelte innspille ne gjort en vurdering for å komme fram til hvilken
konsekvens tiltaket vil ha. Tabellen under beskriver hva som betegnes som liten / ingen, middels og
negativ konsekvens for temaene.

Tema Liten / ingen negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Stor neg ativ
konsekvens

Forhold til
overordnede planer
– kommuneplanens
samfunnsdel og
øvrige regionale og
nasjonale føringer.

I tråd med føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og
øvrige overordna planer.

Delvis i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommun eplanen og /
eller øvrige overordna
planer.

Ikke i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen eller
øvrige overordna
planer.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

God kapasitet / ingen
store kostnader knyttet til
infrastruktur som følge
av tiltaket.

Krever noe utbygging av
infrastruktur. Omfang for
infrastruktur må vurderes
i forhold til behov for
tiltaket som foreslås.

Tiltaket medfører
større utbygging av
teknisk og / eller sosial
infrastruktur, som ikke
står i forhold til
størrel sen eller behovet
for tiltaket.

Landskap sbilde L iten eller ingen nær /
fjernvirkning. Små
terrenginngrep.

Terrenginngrep og / eller
tiltak som gir noe negativ
landskapsvirkning.

Stor negativ
landskapsvirkning .

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente lokaliteter
blir berørt.

Noe inngrep i viktige /
verdifulle lokaliteter.

Viktige / verdifulle
lokaliteter får store
negative virkninger
eller går tapt.

Kulturmiljø Ingen kjente
kulturminner blir berørt.

Noen kjente mindre
viktige kulturminner går
tapt.

Kjente viktige
kulturminner /
kulturmiljø får store
negative virkninger
eller går tapt.
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Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet.
Ikke dyrka mark.

Mindre områder dyrka
eller dyrkbar mark går
tapt. Vanskelig
tilgjengelig skog av høy
bonitet.

Dyrka elle r dyrkbar
jord og / eller skog av
høy bonitet går tapt.

Folkehelse /
bomiljø / nærmiljø
/ friluftsliv / barn
og unge /
universell
utforming

Gangavstand til sentrum
/ skole. Nærhet til
friområder. Gode
boforhold. Universelt
utformet. Ingen negativ
virkning for eksisterende
friområder.

Litt lengre avstander,
forhold som er noe
negativt for bomiljø og /
eller negative
konsekvenser for
eksisterende friom r åder.

Tiltaket vurderes som
negativt med tanke på
folkehelse / bomiljø /
nærmiljø / friluftsliv /
barn og u nge /
universell utforming

ROS Ingen kjent risiko Uklart om det er behov
for ytterligere
undersøkelser. Forhold
som må sikres gjennom
avbøtende tiltak.

Kjente fareområder,
høy risiko for ulykker.

Basert på de temavise konsekvensvurderingene er det gitt en samlet vurdering for hvert innspill.
Tabellen under beskriver hva som legges til grunn for samlet sett å vurdere at et tiltak har liten / ingen,
middels eller stor negativ konsekvens.

Liten / ingen negativ
konsekvens

Positivt tiltak for Ringerike kommun e. I tråd med føringene i den vedtatte
samfunnsdelen av kommuneplan. Ingen eller få negative konsekvenser.

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Middels eller uavklarte konsekvenser innenfor flere tema.

Stor negativ konsekvens Viktige verdier går tapt.
Tiltaket er ikke i tråd med overordna planer .
Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.

Avbøtende tiltak

Som en del av en planprosess kan det gjøres tilpasninger av et prosjekt, for å redusere eventuelle
negative konsekvenser. Denne konsekvensutredningen, på kommuneplannivå, har ikke lagt til grunn
eller gått i de detalj på mulige avbøtende tiltak. For innspill som tas inn kommuneplanens arealdel, må
man i det videre planarbeidet vurdere avbøtende tiltak som kan redusere de negative virkningene som
er påpekt i denne konsekvensutredningen

2. 3 Kunnskapsgrunnlag
Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og faglige databaser. Temakart på kommunens nettside
har vært brukt, samt temautredninger som er utarbeidet i forbindelse med kommunepl anrevisjonen.
Det er i tillegg brukt faglig skjønn og lokalkunnskap. Vurderingene baserer seg i all hovedsak på
eksisterende kunnskap. Gjeldende kommuneplan er også en viktig del av kunnskapsgrunnlag et i
planprosessen. Se refer anseliste bak i rapporten for fullstendig oversikt over hvilke kilder som er
brukt.
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3 N es i Ådal

Folketall

Grunnkretser Folketall 201 5
Lindelia 36
Vestre Nes 247
Østre Nes 1 37
Skag nes 78
Totalt 498

Ca. 2 % av Ringerikes befolkning
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Infrastruktur

Veg › Det er etablert g/s - veg langs E16 i sentrum (fra kirka til boliger sør for
bensinstasjonen), samt langs Fv. 243 Hedalsvegen fram til omsorgssenteret.

› Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
o E16 skolen - Valdresporten.
o E16 sørover mot a vkjøring til Lundelandet.
o Fv. 243 Hedalsveien.

Vann og avløp › Blir u tbygd med god kapasitet innen VA, gir mulighet for større utbygging og
boligvekst.

o Nytt kommunalt vannverk på vestsida - under planlegging.
o Nytt kommunalt renseanlegg – under oppføring.
o Privat vannverk på østsida.

› Bran nvann kapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Skole › Nes skole

o Kombinert 1. - 10. trinn.
o Fådelt
o Elevtall 2014/2015: 36.
o Kapasitet: 100 elever.

Avsatt midler til oppgradering. I kommunens handlingsprogram for 2015 - 2018
står det følgende:
Dagens barneskolefløy er dårlig og bør rives. Det må da bygges opp igjen et
tilbygg for at skolen skal ha funksjonelle og gode lokaler. Ut fra dagens elevtall
ka n størrelsen på dette tilbygget reduseres i forhold til eksisterende fløy, og det
settes derfor av 12 millioner kroner for å dekke dette behovet mot slutten av
planperioden.

Barnehage › Nes barnehage : k ommunal , 16 plasser

Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 84 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 218 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har imidlertid vist
seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes nærmere.

Utbyggingsmønster – verdier o g hensyn
Nes er et etablert lokalsamfunn med et relativt t ettbygd sentrum, som er delt av Begna og E16. Nes har
næringsvirksomhet og boligfelt, samt mer spredt bebyggelse i områdene rundt. Boligbebyggelsen
ligger i hovedsak på uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik
at jordbr uket kan driftes rasjonelt.

Nes har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene rundt Nes sentrum er i
jordfaglig vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A - område) . Det vil si at

Kommentert [SHG1]: Tall oppdateres.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

11

landbrukshensynet skal veies tungt , og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. Ingen av innspillene
berører dyrka mark direkte, men flere av innspillene er i områder med dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
må lsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også fordi de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige masseforekomster.

01 Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal

01 Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Fritidsbebyggelse
12 daa
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse : Området ligger mellom E16 og Begna, rett sør for bebyggelsen i Nes.
Avstand til Begna ca . 100 m, og avstand til E16 ca . 230 m.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. Relativt nær t Nes sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Planlagt nytt vannverk og renseanlegg vil gi tilstrekkelig
V/A - kapasitet. Nytt renseanlegget bygges nordøst i det
foreslåtte hytteområdet. Mangler G/S - forbindelse ca . 170 m
langs E16, retning Nes.

Landskapsbilde Vurderes å gi liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente store verdier.
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Kulturmiljø Ingen kjente.

Jord - og
skogressurser

Skog, høg og særs høg bonitet . D yrkbar jord, A - område i
jordfaglig vurdering.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærh et til elv og friluftsområder. Flatt. Gangavstand til
sentrum. Utenfor gul støysone. Nærhet til renseanlegg kan gi
luktproblemer.

ROS Ingen kjente forhold, uten om trafikksikkerhet knyttet til
manglende GS - veg.

Samlet vurdering Kost avstand til Nes sentrum, kapasitet på infrastruktur.
Mangler noe GS - veg langs E16. Negativ virkning for jord -
og skogbruk. Kan være utfordring knyttet til nærhet til
renseanlegg.

Konklusjon Videre / ikke videre
Vurdere behov og eventuelt rekkefølgekrav om GS - veg.

Rød / grønn

02 Boliger østsida (område 2) , Nes i Ådal

02 Boliger østsida, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF (område 2)
Boligbebyggelse
30 daa (område 2)
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse : Område 1 er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan, og denne videreføres.
Vurderingen her omhandler derfor område 2. Område 2 ligger 200 - 250 m øs t for E16, nær
tettbe byggelsen i Nes . Grenser mot fulldyrka jord, skog og en boligeiendom.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. Nær Nes sentrum. Det er behov for
nye boligarealer på Nes, da områder avsatt i gjeldende
kommuneplan ikke har latt seg realisere.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Planlagt nytt vannverk og renseanlegg vil gi tilstrekkelig
V/A - kapasitet. God kapasitet i skole og barnehage.
Atkomst må etableres.

Landskapsbild e Vil gi bebyggelse opp i skråning, i motsetning til øvrig
bebyggelse i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier i eller ved området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord, A - område i jordfaglig
vurdering.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Sørvestvendt skråning med gode solforhold.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til sentrum, skole og
barnehage (ca. 1 km). Muligheter for sammenhengende G/S.
Utenfor gul støysone.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Kort avstand til sentrum. Kapasitet på infrastruktur. Positivt i
fht bomiljø / nærmiljø. Beslaglegger skog, og området er
dyrkbart.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal

04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og myrer
LNF
Fritidsbebyggelse
430 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse : Foreslått område avgrenses av Gravåa i nord og Selsjøen barskogvernområde i øst.
Avstand til Begna ca . 1600 m. Foreslår 20 - 30 hytter. Nordøst for Nes sentrum 5 - 600 moh, i et område
uten annen fritidsbebyggelse av betydning.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men l igger ikke i tilknytning til
allerede etablerte utbyggingsområder / satsingsområder for
hytteutbygging.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende skogsbilveg til området. Ikke teknisk
infrastruktur til området.

Landskapsbilde Utbygging i et område uten øvrig bebyggelse.

Naturmangfold og
vassdrag

Forslaget innebærer inngrep i et relativt uberørt område.
Grenser til verneområde.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg bonitet, samt noe middels kvalitet, uproduktiv
skog og myr.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nært naturområder. Gode solforhold.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Inngrep i relativt urørt natur og landskap. Grenser til
naturreservat. Mangler i nfrastruktur. Som hytteområde ligger
det nært naturområder og med gode solforhold.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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05 Utmarksturisme/fiske ved Begna, Nes i Ådal

05 Utmarksturisme/fiske ved Begna, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og delvis gjengrodd dyrka innmark. Jakt og friluftsområde.
LNF
Må vurderes nærmere
30 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse : Foreslår 1 - 4 utleiehytter, båthus og brygge for å legge til rette for utmarksturisme og
fiske. N ord for Nes, ved Begna, med Valdresporten på motsatt side.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. Tilrettelegging for utmarksturisme /
fiske er positivt for lokalsamfunnet og næringslivet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ca . 200 m t il nærmeste eksisterende vei. Ad komst og teknisk
infrastruktur må opparbeides.

Landskapsbilde Bebyggelse kan bryte med den naturlige elvebredden.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier i området på land, men Begna er
leveområde for fredet elvemusling.

Kulturmiljø Automatisk freda gravminner sør i området.

Jord - og
skogressurser

Dyrkbar jord. Skog av høy bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til elv og friluftsområder. Muligheter for aktiviteter
for både lokalsamfunn og besøkende.

Kommentert [SHG2]: Ringerike kommune endrer teksten her
når det er avklart hva man foreslår å legge dette inn som i
arealplanen.
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ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Tilrettelegger for turisme og fritidsaktivitet. Beslaglegger
skog av høy bonitet og dyrkbar jord. Teknisk infrastruktur
må opparbeides.

Konklusjon Videre / ikke videre .
Bebyggelse må tilpasses til omgivelsene.
Forhold til kulturminne må avklares.
Nærhet til Begna må utredes i fht natur / forurensing.

Rød / grønn

06 Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal

06 Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og masseuttak med sporadisk drift siden 1960 - tallet.
LNF
Råstoffutvinning
93 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse : Foreslår masseuttak for knusing, til eget bruk og salg i nærområdet.
Det antydes 3 - 5000 m3 årlig. Nord for Nes sentrum, øst for Begna. Ca . 3 km fra E16.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Avgrensning som er foreslått samsvarer ikke med
NGUs avgrensning av viktig grusforekomst i dette området.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende vegnett. Privat veg til området, med
avkjøring fra Østsideveien som er kommunal.

Landskapsbilde Området ligger i en skråning, uten skjerming ut mot dalen.
Vanskelig med avbøtende tiltak i dette terrenget. Nær - og
fjernvirkning vurderes som negativ.
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Naturmangfold og
vassdrag

Nærhet til bekk. Ingen kjente naturverdier i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg og middels bonitet. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Østsideveien er skoleveg uten G/S, med flere boliger langs
veien. Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca.
100 m mot nord. Flere boliger videre nordover.

ROS Risiko knyttet til trafikksikkerhet.

Samlet vurdering Kort avstand til veg. Ingen kjente kulturminner eller
naturverdier. Usikkerhet knyttet til forekomsten.
Landskapsinngrepet er vanskelig å skjerme. Skoleveg uten
GS - veg, og flere boliger i nærheten som kan bli utsatt for
støy / støv.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

07 Masseuttak Veslesetermoen, Nes i Ådal

07 Masseuttak Veslesetermoen, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og tidligere uttaksområde.
LNF
Råstoffutvinning
23 daa
Dag Erik Henaug
305/3, 43

Beskrivelse : Nord for Fv. 243 Hedalsveien, ca . 5 km fra Nes sentrum. I deler av området er det
tidligere tatt ut stein for knusing til bruk på bl.a. E16 og egne skogsveier. Området er foreslått
omdisponert til råstoffutvinning, i form av p ukkverk.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Ikke
registrert i NGUs oversikt over viktige grus og pukk -
ressurser.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst via Fv. 243 Hedalsvegen og videre ca . 2 km på
skogsbilveg. Ikke teknisk infrastruktur.

Landskapsbilde Ligger unna bebyggelse, lite synlig og omkranset av
vegetasjon. Vurderes å ha liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området, og elv ca . 400 m fra. Ingen kjente
naturverdier er registrert. Området ligger innenfor området
for verneplanen for vassdraget Urula.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels bonitet, områdene rundt har høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Adkomstvegen fra Fv. 243 går gjennom tunet på et
gårdsbruk, og det ligger et fritidsbygg tett ved vegen. Fv. 243
er skoleveg uten G/S, og elever får derfor skoleskyss.
Flere bolighus langs Fv. 243.

ROS Risiko knyttet til trafikk.

Samlet vurdering Uttaket ligger unna bebyggelse, men trafikk vil belaste
nærmiljø og fritidsbebyggelse. Mangler teknisk infrastruktur.
Usikkerhet knyttet t il verdi og størrelser på forekomsten.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Anbefales ikke som kommersielt stort masseuttak. Området
kan være egnet til uttak av masser for eget bruk, da det
vurderes å være få negative konsekvenser.

Rød / grønn

08 Masseuttak nord for Nes i Ådal (område A)

08 Masseuttak nord for Nes i Ådal (område A)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere masseuttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning i kke angitt
Jesper B. Henriksen
305/1

Beskrivelse : Fors lagsstiller foreslo 4 områder til uttak av masser. Fra grovsiling er det det vedtatt at
område A skal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor kun område A.

Området ligger nord for Nes i Ådal, vest for E16.
Forslagsstiller opplyser at det har vært drevet grusuttak he r siden tidlig på 1900 - tallet.
Usikk er avgrensning av innspill.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak priorit eres framfor etablering av nye.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
Registrert som viktig grusforekomst hos NGU.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

A dkomst direkte fra E1 6. Nærhet til EL.

Landskapsbilde Ligger i skråning ut mot dalen, nært bebyggelse. Allerede
uttak. Vanskelig å skjerme terrenginngrepet ved utvidelse.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte verdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

D er det ikke er tatt ut masser er det skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærmeste bolighus er nord for E16 , ca . 13 0 m fra området.
F lere bolighus mellom 3 - 500 m fra området.

ROS Risiko knyttet til avkjørsel.

Samlet vurdering Nærhet til veg. Registrert viktig ressurs. Ingen kjent natur
eller kulturverdier. Allerede åpnet uttak, men i et terreng
hvor det er vanskelig å skjule terrenginngrepet. Nærhet til
noen boliger. Beslaglegger skog av høg bonitet.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Avgrensning må vurderes i forhold til landskap.
Støy må vurderes nærmere. Trolig må avkjørsel endres
(ligger i dag nærme sving på E16).

Rød / grønn
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09 Masseuttak Lindelia, Nes i Ådal

09 Masseuttak Lindelia, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning i kke angitt
Anders O. Holte
307/1

Beskrivelse : Området ligger ved Fv. 243 Hedalsveien, ca . 1 mil fra Nes. Fo rslagsstiller antyder et årlig
uttak på 1500 m3. Det er uttak i drift her i dag, i liten skala til lokalt bruk.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
Ikke registrert i NGUs oversikt over viktige forekomster.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst direkte fra Fv. 243 Hedalsveien . Kraftlinje krysser
området.

Landskapsbilde Vil kunne gi nærvirkning for nærmeste boliger og
forbipasserende.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor området.
Området ligger innenfor området for verneplanen for
vassdraget Urula.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, skog i selve bruddområdet er tatt ut .

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Fv. 243 er skoleveg uten G/S , og elever får derfor skoleskyss.
Flere bolighus langs Fv. 243.
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ROS Risiko knyttet til trafikk.

Samlet vurdering Mindre uttak som ønskes utvidet. Nært veg. Nært bolighus.
Trafikk ut på Fv. uten GS - veg. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier innenfor området, men området ligger innenfor
verneplan for Urula.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Anbefales ikke som kommersielt stort masseuttak. Området
kan være egnet til uttak av masser for eget bruk.

Rød / grønn

10 Masseuttak Veltelia, Nes i Ådal (område A, B og C)

10 Masseuttak Veltelia, Nes i Ådal (område A, B og C)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og tidligere uttaksområde
LNF og i drettsanlegg
Råstoffutvinning
Ikke angitt
Brynjulf Holte
305/5

Beskrivelse : Forslag om 4 områder til masseuttak for salg, ve dlikehold på skogsbilveger og
hyttebyggin g i området . Veltelia har 49 regulerte tomter, og planlegges utvida med 50 nye.
Forslagsstiller opplyser at område A har tillatelse til uttak av stein for knusing for vedli kehold av
skogsbilveger (2007).

Fra grovsiling er det vedtatt at område A, B og C s kal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor
kun disse områdene.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til overordnede
planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av
nye uttak. Behov for uttak som kan dekke lokalt
behov. Ikke registrert i NGUs oversikt over viktige
forekomster.

Kun A er etablert.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Atkomst via Fv. 243 Hedalsveien, over Fossholm
bru og på skogsbilveg. Områdene ligger langs
skogsbilveger.

Landskapsbilde A vurderes å kunne gi negativ nærvirkning for
hytteområdet. B og C ligger synlig ut mot Speril l en,
og store inngrep her vil være vanskelig å skjer me.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier registrert.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og skogressurser Skog av låg, middels og høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø /
nærmiljø / friluftsliv /
barn og unge /
universell utforming

Etablert hytteområde med tilhørende friluftsliv.
A er spesielt nær hytter. Fv. 243 er skoleveg uten
G/S , og elever får derfor skoleskyss. Flere boliger
langs Fv. 243.

A Rødt
BC Gult

ROS Risiko knyttet til trafikk.

Samlet vurdering Ingen kjente kultur - eller naturverdier. Ligger
nærme hyttefelt (særlig A), og medfører transport
forbi hyttefelt og flere boliger. Beslaglegger skog av
høg bonitet (B og C). Negativt for landskapsbilde.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Anbefales ikke som kommersielle masseuttak.
Område A kan være egnet til uttak av masser for
eget bruk, men hensyn til hytteområdet må vurderes
nærmere.

Rød / grønn

11 Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør, Ådal

11 Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør, Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
50 - 100 daa
Gunnar Skredshol
290/3 t eig 1

Beskrivelse : Ligger sør for Vestre Bjonevatnet. Atkomst ved å ta av fra E16 til Fv. 184 Vassendveien,
og sørover på Skagnesseterveien, eller ved å ta av fra E16 ved gamle Skagnes skole og på skogsbilveg.
Begge alternativene er 5 - 6 km fra E16.
Foreslår masseuttak for masser til eget bruk og nærliggende eiendommer. Forslagsstiller opplyser at
det er eks isterende masseuttak her i dag.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Ikke
registrert i NGUs oversikt over verdifulle forekomster.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ligger i tilknytning til lokalveg. Ikke øvrig infrastruktur.

Landskapsbilde Ligger i et dalsøkk, med lite ferdsel langs vegen og lite
bebyggelse. Vurderes å ha liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Det er Miljøregistrering i skog ( MiS ) i området rundt, men
ingen i umiddelbar nærhet til området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, skog i selve bruddområdet er tatt ut.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Lite bebyggelse i nærheten. Transport ut til E16 vil gå forbi
bolig / gårdsbebyggelse.

ROS Kan være risiko knyttet til transport forbi boliger.

Samlet vurdering Ikke del av en registrert / kjent stor forekomst. Ligger
skjermet, uten kjente natur - eller kulturverdier. Beslaglegger
skog av høg bonitet. Mangler infrastruktur utenom veg.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Anbefales ikke som kommersielt stort masseuttak. Området
kan være egnet til uttak av masser for eget bruk, da det
vurderes å være få negative konsekvenser av dette.

Rød / grønn
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12 Masseuttak Storvika Vestre Bjonevatnet, Ådal

12 Masseuttak Storvika Vestre Bjonevatnet, Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hogstflate ifølge forslagsstiller
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning i kke angitt
Anne Holte Brørby
302/1

Beskrivelse : Området ligger ved Storvika ved Vestre Bjonevatnet.
Atkomst fra E16 til Fv. 184 Vassendveien og 3 - 4 km videre. Området er foreslått omdisponert til
råstoffutvinning, i form av sprenging og knusing av fjell. Forslagsstiller opplyser at planlagt uttak er
inn til 10 000 m3, både for eget bruk og salg.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Ikke i tilknytning til etablert uttak. Behov for uttak
som kan dekke lokalt behov. Ikke registrert i NGUs oversikt
over verdifulle grus - og pukkforekomster .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Fv. 184 Vassendveien passerer området. Mangler øvrig
infrastruktur.

Landskapsbilde Urørt område. Større uttak i skråning ut mot vannet er
vanskelig å skjerme. Vil gi negativ landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Nærhet til vann. Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg og middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /

Nærmeste bolig er er ca . 500 og 900 m fra området .
Flere hytter på motsatt side av vannet, ca . 900 m fra. Vil
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friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

medføre støy i et "stille" område.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Ingen kjente natur eller kulturverdier. Ikke i tilknytning til
etablert uttak. Inngrep i et urørt område. Negativ
landskapsvirkning, og beslaglegger skog.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

1 3 Masseuttak Gråbeinbekken, Ådal

13 Masseuttak Gråbeinbekken, Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning i kke angitt
Anne Holte Brørby
302/1

Beskrivelse : Området ligger i Ådal, nord for E16, 4 - 5 km sørøst for Nes. Området er foreslått
omdisponert til råstoffutvinning, i form av sprenging og knusing av fjell. Forslagsstiller opplyser at
planlagt uttak er inntil 1 0 000 m3, både for eget bruk og salg.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Ikke i tilknytning til etablert uttak. Behov for uttak
som kan dekke lokalt behov. Ikke registrert i NGUs oversikt
over viktig e grus / pukk ressurser .

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Nær eksisterende vegnett. A tkomst til et evt. uttak må
etableres via skogsbilvegen med utkjøring på E16.
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Trafikksituasjon. Kraftlinjer krysser omr ådet.

Landskapsbilde Urørt område. Større uttak i skråning ut mot vannet og E16
er vanskelig å skjerme. Vil gi negativ landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Avrenning mot Sperillen, bekk nært området og kort avstand
til vannet. MiS - område nordøst for fore slått areal.

Kulturmiljø Kulturminne registrert nord for kraftlinja.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærmeste bolighus er ca . 700 m fra området.

ROS Kan være risiko knyttet til utkjøring på E1 6 pga. kurve /
dårlig sikt i området ved eventuelt masseuttak , samt ko r t
avstand og avrenning mot Sperillen.

Samlet vurdering Kort avstand til E1 6. Ikke i tilknytning til etablert uttak.
Inngrep i et urørt område. Negativ landskapsvirkning, og
beslaglegger skog.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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4 H allingby og Ådal
Folketall

Grunnkretser Folketall
2015

Viker 154
Nyhus 105
Flaskerud 21 0
Somdalen 206
Skollerud 273
Hallingby 1092
Semmen 184
Hen* 448
Totalt 2672

Ca. 9 % av Ringerikes befolkning
*Innspill i Hen grunnkrets er
behandla under Hønefoss, slik at
innspill i området Hensmoen blir
sett i sammenheng med
tettbebyggelsen nord for byen.
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Infrastruktur

Veg › Det er etablert G/S - veg i Hallingby sentrum , ved skole og butikk.

› Undergang under E16.

› Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
o Gamle Ådalsvei
o E16 fra bensinstasjonen til bussholdeplass
o E16 Hallingby - Skårflågan
o Hval bru
o Fv. 172 fra skolen, både nord - og sørover fra Skollerud.

› Gjeldende kommuneplan viser aktuell korridor for ny veg utenfor Hallingby
sentrum , nord for Hvalsbruveien . Korridoren er uten rettsvirkning.
K ommunen har tidligere foreslått å fjerne korridoren fra kommuneplanen,
men Statens Vegvesen ønsket ikke dette. Vegløsning må vurderes nærmere i
kommuneplanen.

Vann og avløp › Byggestopp på grunn av sprengt kapasitet på renseanlegget. Hallingby
renseanlegg skal overføres til Monserud renseanlegg når dette står ferdig
oppgradert i 2018. I mellomtida søkes det om ny utslippstillatelse for å kunne
ta imot 100 pe. ekstra. Det er satt av 200 000 - 300 000 kr for å kunne utbedre
renseanlegget.

› Kapasitet på vann er t ilstrekkelig .

› Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, men vil ikke kunne
klare 50 l/s (krav til næringsbygg) pga. for lite høydebasseng.

Skole › Hallingby skole
o Kombinert 1. - 10. trinn.
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 294
o Kapasitet: 350

Barnehage › Bondeheimen familiebarnehage: privat, 10 plasser
› Hallingby barnehage: kommunal, 80 plasser
› Hundremeterskogen familiebarnehage: privat, 6 plasser

Gravplass › Hval kirkegård
o Stort behov for nye urnegraver
o Aktuelt utvidelsesområde: mot sør, gnr/bnr 273/45.
o Ved utvidelse og etablering av nye gravfelt bør det vurderes om det er

behov for å sette av areal til et muslimsk gravfelt.

Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 66 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 172 innbyggere.
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Utbyggingsmønster – verdier o g hensyn

Hal lingby er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet og boligfelt av
eldre og nyere dato. I Ådal er bebyggelsen mer spredtbygd, med noe mer konsentrert bebyggelse for
eksempel ved Ringmoen. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på uproduktiv mark, og har opp
gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene på begge sider av
Ådalselva fra Hensmoen og nordover til Somdalen er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige
landbruksområder (A - område) . Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre
viktige samfunnsinteresser. Noen av innspillene i dette området berører mindre områder med fulldy rka
eller dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksjon spotensial, men også fordi de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige masseforekomster.

1 4 Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal

14 Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og dyrka mark
LNF
Næring
140 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse : Området ligger ved E16 og Buttingsrud camping i Ådal. Forslagsstiller ønsker å utvide
dagens virksomhet til motsatt side av E1 6. Bakgrunnen er bl.a. at dagens camping er sårbar for flom.
Området ønskes omdisponert til næring, i form av kro/motell, camping og fyrhus.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Økt verdiskaping og produktivitet er et mål i
kommuneplanen, og flere arbeidsplasser i besøksnæringene
er en av strategiene for dette. Dagens virksomhet har behov
ut fra etterspørsel og at området er flomutsatt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær E16 og kollektivtilbud. Ikke G/S - veg langs E16.
Ikke kommunalt V/A - anlegg i området. Dagens camping har
lokal avløpsløsning. Ved utvidelse må framtidig løsning ha
nok kapasitet.

Landskapsbilde Utvidelse av campingplassen oppover skråningen vil være
synlig i landskapet, og skiller seg ut fra øvrig bebyggelse
som i hovedsak ligger nede langs Sperillen.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk øst for området. MiS - områder i nordøst, langs med
bekken

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Deler av området er fulldyrka jord (ca .
14 daa).

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Sperillen. Støy fra E16.
Foreslått område ligger i terreng med stigning.

ROS Kan være risiko knyttet til trafikk. Det mangler GS langs
E16.

Samlet vurdering Forslaget innebærer utvidelse av en etablert campingplass.
Det er nært etablert infrastruktur. Utbygging i skråninga vil
være synlig i landskapet, og det beslaglegger skog og dyrka
mark.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Trafikksikkerhet og støy må vurderes nærmere. Utbygging
må vurderes i forhold til landskap / terreng. Natur, særlig
mot bekken må vurderes nærmere.

Rød / grønn

15 Masseuttak Buttingsrud, Ådal

15 Masseuttak Buttingsrud, Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere uttaksområde, omgitt av skog
LNF
Råstoffutvinning
12 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse : Området ligger øst for E16 ved Buttingsrud (1 km luftlinje). Det har tidligere vært tatt ut
pukk og vegmasser i området. Pil viser aktuelt område. Forslagsstiller ønsker å utvide uttaket sørover.
Bakgrunnen er å få kort transport av masser, til bruk på lokale landbruksveier og egen utbygging ved
Buttingsrud Camping.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Av hensyn til naturmangfold og landskap er det positivt å
utnytte allerede åpna områder, framfor å starte uttak i nye
områder. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
O mrådet er ikke registrert i NGUs oversikt over pukk - og
grusressurser.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst fra E16 og videre ca. 3 km på skogsbilveg.
Mangler øvrig teknisk infrastruktur.

Landskapsbilde Uttaket ligger omgitt av skog, og er lite synlig annet enn for
forbipasserende på skogsbilveien.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels og låg bonitet. S kog i selve bruddområdet
er tatt ut.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

2 hytter langs atkomstvegen. Uttaket ligger nært skogsbilvei,
uten bebyggelse i nærheten.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Etablert mindre uttak, men ukjent størrelse på forekomsten.
Adkomst på skogsbilvei. Ingen kjente natur eller
kulturminner. Begrenset landskapsvirkning.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Anbefales ikke som kommersielt masseuttak. Området kan
være egnet til uttak av masser for eget bruk, d a det vurderes
å være få negative konsekvenser av dette.

Rød / grønn
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1 7 Næring, Ringmoen skole

17 Næring, Ringmoen skole

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Nedlagt skole med uteområder, næringslokaler
Offentlig bygning
Næring
8 daa
Vikerfjell Eiendom AS
282/34

Beskrivelse : Sentral beliggenhet ift. E16 og adkomst til Ådalsfjella via Fv. 172. Det er gitt
dispensasjon til næringslokaler på eiendommen. Forslagsstiller beskriver ønsket arealb ruk slik:
Kontorer, salg og service av utstyr, lokalmat og forbruksvarer knytta til Vikerfjell. Ønsker også å ha
mulighet for å ha midlertidig visningshytte.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Næringsutvikling er et satsingsområde i kommuneplanen.
Positivt med ny virksomhet i nedlagte lokaler.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende infrastruktur. Nytt avløpsanlegg.
Det jobbes med avtale om kostnadsfordeling for realisering
av nytt kryss mot E1 6 (ifm. hytteutbygging i Ådalsfjella).

Landskapsbilde Etablert bebyggelse i et ellers bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente forhold.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /

Skolegården kan ha funksjon som balløkke og lekeareal for
nærmiljøet. Ved utbygging av eiendommen kan dette
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friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

forsvinne.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår næring i nedlagte lokaler, som er et positivt tiltak.
Få negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Eventuelt ny bebyggelse må tilpasses omgivelsene
(byggehøyder, utnyttelse, etc. ). Det bør vurderes om deler av
eiendommen skal settes av til lekeareal.

Rød / grønn

1 8 Hytter Langtangen, Samsjøen

18 Hytter Langtangen, Samsjøen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LNF
Fritidsbebyggelse
Hele tangen er noe over 200 daa
Peter Lie
282/1

Beskrivelse : Langtangen ligger nordvest i Samsjøen. Det er i dag 30 bebygde og 3 ubebygde
fritidseiendommer på Langtangen . Forslagsstiller ønsker å skille ut ytterligere 2 tomter for
fritidsbebyggelse mellom eks isterende bebyggelse og Samsjøveien. Området er allerede utbygd, og
bærer preg av relativt konsentrert fritidsbebyggelse.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til etablert hyttefelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Ikke kommunalt V/A - anlegg eller strøm i området.
Privat veg.
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Trafikksituasjon.

Landskapsbilde Innspillet foreslår flere tomter i et allerede utbygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Registrerte rødlistarter i området ved Samsjøen, men ingen
registreringer innenfor avgrensningen.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg og middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Samsjøen.

ROS Nordvest i området er det registrert utløpsområde for skred.
Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Mindre utvidelse / fortetting av etablert hytteområde. Ingen
kjente natur eller kulturverdier innenfor området,

Konklusjon Videre / ikke videre.
Tomter må plasseres med hensyn til eksiterende hyttetomter.

Rød / grønn

21 Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby

21 Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
4 daa
Gamle Ådalsve i 66 AS v/ Stig Andre Meyer og Nils Olav Sætheren
274/84 og 9 8

Beskrivelse : Deler av gnr/bnr 274/84 er avsatt til boligformål, og det foreslås nå at en større del av
eiendommen avsettes til bolig. Foreslått avgrensning følger skrånin g mot vest.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn.
D el av et større sammenhengende boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S - veg.

Landskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i deler av naturlig buffersone / vegetasjonen
mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

S kog av høg bonitet. Bygger ned deler av buffersonen mot
dyrka mark.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole (ca.
1 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
U tenfor registrerte støysoner , ca . 200 m til E16. Etablerte
bolighus øst for foreslått utvidelse vil bli " klemt " mellom
veg og n y e boliger, i stedet for å grense mot LNF.

ROS Mangler GS - veg. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende boligbebyggelse. Ingen kjente
natur - eller kulturverdier. Kort avstand til infrastruktur, samt
skole og andre tjenestetilbud. Nedbygging av skog av høg
bonitet og buffersone mot dyrka mark . N ærliggende tomter
vil bli mer innebygd. Mangler GS - veg.

Konklusjon Videre / ikke videre.
GS - veg bør sikres.
Bør beholde noe buffer mot dyrka mark.

Rød / grønn
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22 Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby

22 Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
9 daa
Gudbrand Bergsund
274/2

Beskrivelse : Området ligger ved Gamle Ådalsvei, nord for eksisterende boligområde på Hallingby.
Området består i dag av skog, og grenser mot fulldyrka jord og boliger.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. D el av et større sammenhengende
boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei og i sløyfa Røssly ngveien.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S - veg.

Landskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i naturlig buffersone / vegetasjonen mellom
bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv like nord for området. Leveområde for elvemusling
nedstrøms. Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor
foreslått område.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord (ca . 4,5 daa). Bygger ned
deler av buffersonen mot dyrka mark.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole (ca.
1,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Gode solforhold.
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utforming

ROS Mangler GS - veg. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende boligbebyggelse. Ingen kjente
natur - eller kulturverdier. Kort avstand til infrastruktur, samt
skole og andre tjenestetilbud. Nedbygging av skog av høg
bonitet og dyrkbar mark , og buffersone mot dyrka mark.
Mangler GS - veg.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Natur mangfold m å utredes nærmere, særlig i tilknytning til
elv i nord.
GS - veg må sikres.

Rød / grønn
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5 Sokna

Folketall

Grunnkretser Folketall 201 5
Strømsodd 1 51
Kirkemoen 897
Tranby 1 46
Aker 1 47
Havik 29
Totalt 1370

Ca . 5 % av Ringerikes befolkning.
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Infrastruktur

Veg › M iljøgate gjennom Sokna sentrum.

› G/S - veg langs Rv7 fra sentrum til Pukerudhagen .

› Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
o Fv. 178 Strømsoddveien *
o Rv7
o Rv7: Kryssing ved Pukerudhagen , Lofthusundergangen og

Skraperud.
Vann og avløp › Kapasitet både på renseanlegg og vannverk til å kunne ta imot en økt

befolkningsvekst.

› Nytt vannverk er under bygging, ferdigstilles i 201 6.

› Tilfredsstiller brannvanndekning (20 l/s), og så for sykehjemmet (50 l/s).
Skole › Sokna skole

o Kombinert 1. - 10. trinn.
o Fulldelt
o Elevtall 201 4 /201 5 : 145
o Kapasitet: Det gjennomføres en totalrenovering av skolen i

2015/201 6. Renovert skole er prosjektert for 250 elever.
Barnehage › Kirkemoen barnehage: privat, 42 plasser

› Sokna natur - og gårdsbarnehage: privat, 4 8 plasser
Gravplass › Lunder kirkegård

o Ikke behov for utvidelse av areal. Mulighet for etablering av nye
gravfelt innenfor dagens areal.

* Gang - og sykkelveg langs Fv. 178 Strømsoddveien
Sokna Utvikling har gitt innspill om at ny G/S - veg langs Fv. 178 tas inn i arealdelen. Dette er en
fylkesveg med mye trafikk også av tyngre kjøretøy (bl.a. masse - og tømmertransport). Videre er det
mye bebyggelse på Permobakken og Furumoen sa mt avsatt område for framtidig boligbebyggelse som
medfører et behov for en permanent funksjonell og trafikksikker forbindelse til Sokna skole og
sentrum. I dag følger gående og syklende eksisterende fylkesveg ned til kirka. Sokna Utvikling
opplyser at for elever som skal til skolen er det etablert en, etter deres oppfatning, midlertidig løsning
over privat grunn. Denne er ikke sikret i noen arealplan, og krever kryssing av fylkesvegen på et lite
egnet sted.

Fylkeskommunen er eier og vegmyndighet for fylke svegene. Statens vegvesen har ansvar for
planlegging av vedtatte vegprosjekter, gjennomføring av tiltakene, samt løpende drift - og
vedlikeholdsavtaler. Fv. 178 er ikke nevnt i fylkesvegstrategi eller handlingsprogram for fylkesveier
for gjeldende perioder.

Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 146 ytterligere enheter i området.

Kommentert [SHG3]: Tall oppdateres.
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Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 380 innbyggere.

Pukerudhagen som ha r vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har imidlertid vist seg å
være vanskelig å realisere. Dette området bør vurderes nærmere.

Det er ellers relativt gode muligheter for fortetting innenfor eksisterende byggesone på Sokna.

Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Sokna er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet og boligfelt av
eldre og nyere dato. I forbindelse med utbygging av Rv7 er det etablert miljøgate gjennom Sokna
sentrum. I Soknedalen for øvrig er bebyggelsen mer spredtbygd. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak
på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket
kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og d yrkbar jord. Områdene rundt Sokna
sentrum og et belte langs elva Sogna er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige
landbruksområder (A - område) . Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre
viktige samfunnsinteresser. Det er kun ett innspill i dette området, og det berører dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også ford i de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og masseforekomster.

26 Masseuttak Djupdalsmoen , Sokna

26 Masseuttak Djupdalsmoen , Sokna

Dagens arealbruk
Gjeldend e formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
340 daa (forslagsstiller ønsker også at områder øst for Fv. 178 vurderes)
Andres Lundesgaard
148/1

Beskrivelse : Det har vært uttak av masser her siden 1 940 - tallet, og det tas i dag ut stein, grus og sand.
Det er en ambisjon om et årlig uttak på minst 50 000 tonn steinprodukter. Ringerike kommune ga
midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med forutsetning om driftsplan. Driftsplan ble
godkjent i 2002, og mobilt asfaltverk i 2012. Bergart av høy kvalitet , fri for radon.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn . Av hensyn til naturmangfold og
landskap er det positivt å utnytte allerede åpna områder,
framfor å starte uttak i nye områder. Behov for uttak som
kan dekke lokalt og regionalt behov. R egistrert som meget
viktig sand - og grusforekomst av NGU , og fjell av høy
kvalitet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Uttaket grenser direkte mot Fv. 1 78 Strømsoddveien, med
etablert avkjørsel . Skogsbilveg gjennom uttaket.

Landskapsbilde Etablert pukkverk langs lokalveg / dalsøkk. Lite bebyggelse i
nærheten. Omgitt av skog og kupert terreng. Synlig for
forbipasserende mens fjernvirkning vurderes som liten.

Naturmangfold og
vassdrag

Elva Sogna renner øst for området, og er registrert
leveområde for fredet elvemusling. Ingen kjente registrerte
naturverdier innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet. C a . 20 daa dyrkbar jord i
området (i hovedsak øst for Fv. 1 78).

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca . 500 m i
sør . Medfører trafikk forbi f lere boliger langs
Strømsoddveien.

ROS Risiko knyttet til kryssing av Fv. 178 hvis det åpnes uttak på
østsiden av vegen. Risiko for forurensing til Sogna.

Samlet vurdering Utvidelse av et etablert pukkverk på en reg istrert meget
viktig forekomst / fjell av høy kvalitet. Liten
landskapsvirkning. Ingen kjente kulturverdier. Nærhet til
Sogna. B eslaglegger noe skog og dyrkbar jord .
Reguleringsplan med KU vil sikre at konsekvenser og
avbøtende tiltak blir vurdert nærmere.

Konklusjon Som en del av dispensasjonssaken i 2000 ble det vedtatt at

Kommentert [SHG4]: Kartet bør oppdateres i hht innspill.
Følger eiendomsgrense.
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saken skal vurderes ifm. kommuneplanen (sak 224/00).
Med bakgrunn i positiv vurdering av di spensasjonen, behov
og at dette er et eksisterende uttak anbefales det at området
avsettes til råstoffutvinning i arealdelen.

Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for utvidelse av
masseuttaket.
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6 H eradsbygda

Folketall

Grunnkretser Folketall 201 5
Borglund* 331
Heggen 364
Heradsbygda 2070
Totalt 2765

Ca. 9 % av Ringerikes befolkning

*Borglund grunnkrets sokner delvis til Sokna skole og delvis til Helgerud skole.

Infrastruktur

Veg Godt opparbeida infrastruktur med gangveger, undergang osv. i området rundt
skolen.

Vann og avløp › Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk, forholdsvis
grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men er under
utbygging, ferd igstilles 201 8. Kilemoen vannverk er også under utbygging,
f erdigstilles i 201 8.

› Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
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Skole › Helgerud skole
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 221
o Kapasitet: 300 elever

Barnehage › Heggen barnehage , kommunal, 60 plasser
› Heradsbygda barnehage, kommunal, 66 plasser

Gravplass Sokner delvis til Hønefoss og delvis til Veme.

Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 39 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 101 innbyggere.

Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Her adsbygda er et lokalsamfunn av nyere dato. Det meste av boligbebyggelsen er etablert etter 1970 ,
som en satellittutbygging til Hønefoss by. Noe av hensikten var å spare verdifulle jordarealer i
området mellom Heradsbygda og Hønefoss. Boligbebyggelsen er re lativt konsentrert, og ligger på mer
uproduktiv mark.

Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere boliger i Heradsbygda, med unntak
av det som allerede fantes av utbyggingsklare tomter.

Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF - områder og friområder i gjeldende arealdel.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i kartlegging av bynære friluftsområder 2014.
Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområder i Heradsbygda, og har et godt utbygd sti - og
løypenett.

Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at områdene øverst i
Bålerudmarka kan være utsatt for støy fra pukkverket under visse forhold. Friområde og buffer mot
pukkverk bør opprettholdes.

27 Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen (område B, C og D)

27 Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen, Heradsbygda (område B, C og D)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
Friområde ( B, C) og LNF (D)
Boligbebyggelse
60 daa
Asle Oppen
52/4

Beskrivelse : Forslag om 4 områder for utvidelse av boligområde i Bålerudmarka/Oppenåsen. Fra
grovsiling er det det vedtatt at område B, C og D skal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor
kun disse områdene.

Kommentert [SHG5]: Tall oppdateres.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende boliger.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende infrastruktur i området.

Landskapsbilde I tilknytni ng til eksisterende boligområde.
C og D vurderes å gi liten landskapsvirkning, forutsatt
utforming tilpasset nærliggende boliger.
B kan gi fjernvirkning da det strekker seg til / over toppen på
åskammen.

B = Gul.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor områdene.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole, barnehage og tjenestetilbud.
Områdene øverst i Bålerudmarka kan være støyutsatt under
visse forhold, pga. Vestsiden pukkverk.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i
kartlegging av bynære friluftsområder 2014. Foreslåtte
om råder berører stier og inngangsporter til friområdet.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Fortetting / utvidelse av eksisterende boligfelt, i prioritert
bydel. Nært infrastruktur og tjenestetilbud. Ingen kjente
natur - eller kulturverdier.
Beslaglegger noe skog og grøntområder, og kan gi redusert
adkomst til friområdene for dagens boligområde.
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Konklusjon Videre / ikke videre.
Alle - Bratt terreng – må vurdere adkomster og det blir viktig
med bebyggelse tilpasset terrenget.
B – Området bør vurderes avgrenset mot nordøst, for å
redusere landskapsvirkning. Samtidig må det ha bredde nok
til å kunne bebygges hensiktsmessig. Støy fra pukkverk må
vurderes nærmere.
C – Mange stier, og her bør det beholdes en grøntkorridor for
å gi forbindelse mot grøntområder videre oppover (mot øst
og nord) og bryte opp bebyggelsen noe.
D - M å avgrenses i fht høyspent.

Rød / grønn
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7 H au gsbygd og Åsa

Folketall

Grunnkretser Folketall 201 5
Viul 31 6
Hval 443
Åsbygda 541
Nedre Haug 342
Øvre Haug 2325
Vegård 557
Totalt 4524

Ca . 1 5 % av Ringerikes befolkning
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Infrastruktur

Veg › Eksisterende:
o Utvida skulder langs Fv. 163.
o Sentrum, forbi skolen i retning Vang.
o Mot Klekken Hotell og Færdenmarka.

› Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
o Fv. 241 Hadelandsveien
o Fv. 166 Viul/Knestang
o Fv. 169 Hvalssletta/Hvalsveien
o Ringkollveien
o Enkelte "snarveier" som er farlige er i bruk:

snarvei fra Hamna/Hemskogen – over Hadelandsveien – til
Linnerudveien/Færdenmarka.

Vann og avløp › Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk, forholdsvis
grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men er under
utbygging, og ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
ut bygging, f erdigstilles i 2018.

› Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s. Kapasiteten
må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er varierende trykk og
kapasitet.

Skole › Vang skole
o Barneskole 1. - 7 . trinn.
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 293
o Kapasitet: 340 elever.

› Haugsbygd ungdomsskole
o Ungdomsskole 8. - 10. trinn.
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 217
o Kapasitet: 240 elever.

› Vegård skolekrets har fra høsten 2015 sognet til Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole. Dette er inntil ny barneskole på Benterud står klar.

› Det skal etableres en privat Montessori skole i Åsa.
Barnehage › Almgrenda barnehage, privat, 38 plasser

› Haug barnehage, kommunal , 55 plasser
› Nedre Auren gårdsbarnehage, privat, 40 plasser
› Skogstjernen familiebarnehage, privat, 8 plasser
› Smeden barnehage: p rivat , 62 plasser
› Viul familiebarnehage, privat, 4 plasser
› Åsatua naturbarnehage, privat, 27 plasser

Kommentert [SHG6]: Tall oppdateres.
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Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 81 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 211 innbyggere.

2.5. 3 Utbyggingsmønster – verdier o g hensyn
Haugsbygd er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, boligfelt av eldre og nyere dato og et
aktivt jordbruk. Boligbebyggelsen ligger på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de
mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt. Kulturlandskapet er verdifullt å ta
vare på, både av hensyn til jordbruk og stedets identitet og tilhørighet. Av andre arealressurser nevnes
skogområder, friluftsområder, Marka og pilegrimsleden.

En vesentlig del av Haugsbygd er i jordfaglig vurdering de finert som viktig og svært viktige
landbruksområder (A - og B - områder) . I A - områder skal landbrukshensynet veies tungt, og gå foran
andre viktige samfunnsinteresser. I B - områder bør landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal
foreligge tungtveiende års aker for endra arealbruk.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksj onspotensial, men også fordi de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer og verdifullt
kulturlandskap.

Flere innspill er også uten sammenheng med de etablerte boligfeltene i eksisterende kommuneplan .
Slik utbygging vil være i strid med overordnede målsettinger for området, og vil redusere områdets
kvaliteter som kultur - og jordbrukslandskap. I tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og
boligbebyggelse.

Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil videre gi et lite hensiktsmessig
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av infrastruktur, som
skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjeneste r. Med bakgrunn i dette anbefales det ikke å åpne
for omdisponerin g til boligformål i slike områder.

I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må sammenhengende grøntdrag med
turstier sikres i kommuneplanen og reguleringsplaner.

Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere boliger i Haugsbygd, med unntak
av det som allerede fantes av utbyggingsklare tomter. I perioden fra 2007 - 2015 har det blitt utarbeida
flere reguleringsplaner for boligutbygging i Haugsbygd. Fler e utbyggingsprosjekter er også
gjennomført. Loeskollen kan nevnes som et eksempel på en vellykka etablering med et
leilighetskompleks nær sentrum. Det å kunne tilby varierte boligtyper i samme område gjør at
innbyggere kan flytte innenfor samme område i ul ike livsfaser. Dette kan igjen bidra til å frigjøre
eneboligtomter.
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33 Boliger Harehaugveien - Bølgenveien, Haugsbygd

33 Boliger Harehaugveien - Bølgenveien, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Øren og Tyri Hus AS v/Otto Vaule Olsen
131/1 og 106/1

Beskrivelse : Tyri Hus AS har vært i kontakt med grunneier av 131/1 Øren som er positiv. Øren har
også sendt inn eget innspill om eiendommen. Eier av 106/1 hadde ikke besvart henvendelse fra Tyri
Hus AS da innspillet ble oversendt til kommunen. Tyri Hus mener det er naturlig å se området under
ett, og inkluderer derfor begge eiendommene i innspillet.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. Nærhet til eksisterende boligfelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur.
Grenser mot kommunal veg. Kommunalt V/A - nett i
området.

Landskapsbilde Området er et visuelt element i kulturlandskapet . Terrenget
(stedvis bratt) gjør at bebyggelse vil bli synlig både på nært
hold og på avstand. Grenser mot eksisterende boligfelt, og
vil være en utvidelse av et allerede bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, samt ca. 2 daa fulldyrka jord. Skog som
del av boliområde, og dyrka mark delt fra større jord med
vei.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /

Nærhet til friluftsområde r. Gangavstand til skole (ca . 1 km) ,
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
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friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Utbygging vil legge beslag på skog / friområde for
eksisterende boligfelt. Ikke sammenhengende G/S - vei til
sentrum.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt, i prioritert
område. Gangavstand til skole mm. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Beslaglegger noe skog og dyrka mark. Kan gi
negativ landskapsvirkning, og beslaglegge friområde for
eksisterende bol iger.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Nærmiljø: Det må sikres friområde for eksisterende boliger
og eventuelt nye boliger.
Landskap: Bør ikke bebygges på "toppene", for å redusere
landskapsvirkningen. Bebyggelse må tilpasses bratt terreng
for å redusere terrenginngrep.

Rød / grønn

34 Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd

34 Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog/jordbruksområder
LNF
Boligbebyggelse
Ca . 8 daa
Jon Ragnar Rønneberg
105/1

Beskrivelse : I utkanten av tettbebyggelsen i Haugsbygd, men i tilknytning til eksisterende eneboliger.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Offentlig og privat veg. V/A - anlegg krysser eiendommen.
Mangler G/S - veg langs Gamle R ingkollvei og
Gjermundboveien.

Landskapsbilde I et område preget av kulturlandskap, med spredte
eneb oliger. Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene. Relativt
flatt, og en del vegetasjon (randsoner) skjuler bebyggelse i
området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk nord for området. Ingen kjente registrerte naturverdier
innenfor området som er foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.
Automatisk fredet kulturminne (gravfelt) på
naboeiendommen i vest.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak innmarksbeite, samt noe skog av høg bonitet og
noe uproduktiv skog. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Gangavstand til skole (ca . 1,5
km) , barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Ikke sammenhengende G/S - vei til sentrum.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boliger, i utkanten
tettbebyggelsen i Haugsbygd, i prioritert område.
Gangavstand til skole mm. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Beslaglegger noe skog og dyrkbar jord.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Landskap: Utbygging (utnyttelsesgrad) må tilpasses
omgivelsene. Bør bevare randsoner / buffer mot dyrka mark.

Rød / grønn

36 Boliger Gamle Ringkollvei øst, Haugsbygd (område A)

36 Boliger Gamle Ringkollvei øst, Haugsbygd (område A)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
44 daa (9 + 35)
Torill og Sigvardt Wennevold
105/35

Beskrivelse : Forslag om to områder. Fra grovsiling er det vedtatt at område A skal vurderes nærmere.
KU her omhandler derfor kun område A.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd (pga avstand) .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende privat veg går inn til områdene.
Ikke kommunalt V/A - anlegg i området.
Mangler G/S - veg langs Gamle Ringkollvei (ca . 1 km).

Landskapsbilde I et område med spredte eneboliger / skog / kulturlandskap.
Relativt flatt, og en del vegetasjon skjuler bebyggelse i
området.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r . C a. 2 ,5 km til skole og diverse
tjenestetilbud. Bilbasert. Ikke sammenhengende G/S - vei til
sentrum.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Helt i utkanten av bebygde områder i Haugsbygd. Avstand
på 2,5 km til tjenestetilbud. Ikke i tilknytning til kommunalt
VA - anlegg. Ingen kjente natur - eller kulturverdier.
Beslaglegger skog av høg bonitet.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

38 Boliger Gjermundboveien A, Haugsbygd

38 Boliger Gjermundboveien A, Haugsbygd



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

5 4

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jord småskog
LNF
Boligbebyggelse
Ca . 4,5 daa
Anne Grethe Qvist Eriksen
105/5

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd (pga. avstand) .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til kommunal veg.
Ikke kommunalt V/A - anlegg i området.
Ikke sammenhengende G/S - forbindelse til sentrum.

Landskapsbilde I et åpent område preget av kulturlandskap, med spredte
eneboliger. Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Verdifullt kulturlandskap. Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite og fulldyrka jord. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. C a . 2 km til skole og diverse
tjenestetilbud. Skolebuss for dette området. Ikke
sa mmenhengende GS - veg til sentrum, og mangler GS - veg
for Gjermundboveien.

ROS Ingen kjente forhold.
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Samlet vurdering U tenfor tettbebygde områder i Haugsbygd. Avstand på ca. 2
km til tjenestetilbud. Ingen kjente naturverdier. Ikke i
tilknytning til kommunalt VA - anlegg. Beslaglegger dyrka
mark og verdifullt kulturlandskap.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

39 Boliger Gjermundboveien B, Haugsbygd

39 Boliger Gjermundboveien B, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, jord/skog
LNF
Boligbebyggelse
Ca . 5,5 daa
Anne Grethe Qvist Eriksen, Annette Qvist Aasen og Nina Qvist Theige
105/5

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd (pga. avstand) .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Privat veg fram til området.
Ikke kommunalt V/A - anlegg i området. Forslagsstiller
opplyser at det tidligere er søkt om fradeling av tomt, men at
det ble avslått da det ikke var mulig å benytte privat
renseanlegg. Ikke sammenhengende G/S - veg til sentrum.

Landskapsbilde I et område med spredte eneboliger / skog / kulturlandskap.
Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.
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Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, samt noe fulldyrka jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 2 km til skole og diverse
tjenestetilbud. Skolebuss for dette området. Ikke
sammenhengende GS - veg til sentrum, og mangler GS - veg
for Gjermundboveien.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering U tenfor tettbebygde områder i Haugsbygd. Avstand på ca. 2
km til tjenestetilbud. Ingen kjente naturverdier. Ikke i
tilknytning til kommunalt VA - anlegg. Beslaglegger skog og
noe dyrka mark

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

43 Boliger Nedre Klekken, Haugsbygd

43 Boliger Nedre Klekken, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gartneri
LNF, samt ca . 2 daa avsatt til boligformål i sørvest.
Boligbebyggelse
C a . 36 daa (hele tomta)
Paul Skov Clausen
102/2

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker å få avsatt områdene utenfor gårdstunet til eneboliger, og anslår at
ca . 22 daa vil kunne bli nye tomter.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser
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Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Mellom etablert boligfelt og offentlig veg.
Offentlig V/A krysser eiendommen.
2 adkomstmuligheter via eksisterende sideveier.
Mangler noe G/S - veg for å få sammenhengende forbindelse
til sentrum.

Landskapsbilde Utbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Eiendommen er i dag intensivt utnytta til hagebruk. I
hovedsak "anna skogdekt fastmark". Dyrkbar jord (ca . 16
daa). Omgitt av boliger.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Gangavstand til skole (ca. 1,5
km) , barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Mangler noe G/S - veg for å få sammenhengende forbindelse
til sentrum.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boliger og
infrastruktur, i prioritert område. Ingen kjente natur - eller
kulturve rdier.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy fra Klekkenveien må utredes nærmere.

Rød / grønn

45 Boliger Bergstjern, Haugsbygd

45 Boliger Bergstjern, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, jord og gårdstun
LNF
Boligbebyggelse
25 daa
Fritz Bogen
103/12

Beskrivelse :
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende og planlagt boligfelt. Fylkesveg nord for
området, privat veg i sør. V/A - anlegg krysser eiendommen.
Mangler G/S - veg langs Ringkollveien fra Hemskogveien og
østover. Det planlegges G/S - veg til Bånntjernveien ifm.
boligbygging i området.

Landskapsbilde Breitjern med omkringliggende kulturlandskap er et
landskapselement i nærmiljøet, som vil bli forringet ved
utbygging av området. U tbygging vil ikke gi fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bergstjern ligger i tilknytning til foreslått område , og er
registrert som en viktig naturtype (rik kulturlandskapssjø).
Sårbare arter registrert ved tjernet.

Kulturmiljø Ingen kjente fredede kulturminner innenfor foreslått område.
Sefrak - registrerte bygg i gårdstunet .

Jord - og
skogressurser

Fulldyrka og overflatedyrka jord, skog av høg bonitet samt
noe uproduktiv skog.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 2 km til skole og diverse
tjenestetilbud. Skolebuss for dette området. Ikke
sammenhengende GS - veg til sentrum

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt og
infrastruktur. Breitjern som er en viktig naturtype kan bli
berørt. Negativ landskapsvirkning . Beslaglegger dyrka jord
og skog av høg bonitet.

Konklusjon Videre / ikke videre.
N atur må vurderes nærmere, og det må avsettes buffer /
avbøtende tiltak for at tjernet ikke skal bli negativt berørt.

Rød / grønn
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46 Østre Berg/Klekken økogrend, Haugsbygd

46 Østre Berg/Klekken økogrend, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, skog, gårdstun
LNF
Boligbebyggelse og parsellhage - /landbruksområde
40 daa
Eierfellesskapet Østre Berg
103/4

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker å utvikle et helhetlig økologisk boligprosjekt, med flere
boligkonsentrasjoner samt dyrking. Jordbruksareal er tenkt oppdelt i parseller s om selges s ammen med
tomtene. Forslagsstiller foreslår 21 boenheter i rekke, og 1 7 eneboliger.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i direkte tilknytning til tett
utbygde områder.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Atkomst via privat veg. Mangler G/S - veg langs
Ringkollveien fra Hemskogveien og østover. Det pl anlegges
G/S - veg til Bånntjernveien ifm. boligbygging i området.
Ikke direkte tilknytning til offentlig VA.

Landskapsbilde I et småkupert område med skog og noe dyrka mark, og
spredt boligbebyggelse. Videre utbygging av boliger i
området vurderes å ha liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Fulldyrka jord, skog av høg bonitet og innmarksbeite.
Dyrkbar jord (ca . 5,5 daa).

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 3 km avstand til skole , og
diverse tjenestetilbud. Bilbasert. Skolebuss.
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ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i utkanten av eksisterende boligfelt og
infrastruktur. 3 km til skole og tjenestetilbud. Beslaglegger
skog og dyrka mark. Ingen kjente natur eller kulturverdier.

Konklusjon Videre / ikke videre Rød / grønn

47 Boliger Ringkollveien, Haugsbygd

47 Boliger Ringkollveien, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Fritidseiendom, boligeiendom, utmark og innmark
LNF
Boligbebyggelse
42,5 daa
Georg Savabini, Per Gårud og Fritz Bogen
103/58, 103/65, 1 04/13 og 103/12 teig 3

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, i direkte tilknytning til eks. boligfelt
og offentlig veg.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Kommunal veg langs området. I tilknytning til eks. boligfelt.
Mangler G/S - veg langs Ringkollveien fra Hemskogveien og
østover. Det er planlagt G/S - veg til Bånntjernveien ifm.
boligbygging i området.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt. Videre utbygging av
boliger i området vurderes å ha liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og Skog av høg bonitet, fulldyrka jord og noe innmarksbeite.
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skogressurser Dyrkbar jord (ca . 2,5 daa)

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 3 km avstand til skole , og
diverse tjenestetilbud. Bilbasert. Skolebuss.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i direkte tilknytning til eksisterende boligfelt og
infrastruktur. 3 km til skole og tjenestetilbud. Beslaglegger
skog og dyrka mark. Ingen kjente natur eller kulturverdier.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

48 Boliger Andersløkkeveien, Haugsbygd

48 Boliger Andersløkkeveien, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
17 daa
Liv Elisabeth Wenner
103/29

Beskrivelse : Forslagsstiller viser til rekkefølgebestemmelser knytta til planer for boligbygging i
området, og at ytterligere tomter i området vil sikre oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene ( G/S - veg
og kryss).

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, i tilknytning til eksisterende
boligfelt.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Tilknytning til eksiterende boligfelt .
Mangler G/S - veg langs Ringkollveien fra Hemskogveien og
østover. Det er planlagt G/S - veg til Bånntjernveien ifm.
b oligbygging i området.

Landskapsbilde Et åpent område omgitt av spredt boligbebyggelse, i
utkanten av eks. boligfelt . Videre utbygging av boliger i
området vurderes å ha liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite. Dyrkbar jord (ca . 15 daa)

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 3 km avstand til skole , og
diverse tjenestetilbud. Bilbasert. Skolebuss.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt og
infrastruktur. 3 km til skole o g tjenestetilbud. Beslaglegger
beite og dyrkbar mark. Ingen kjente natur eller kulturverdier.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

50 Boliger Borgerenga, Haugsbygd

50 Boliger Borgerenga, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Boligbebyggelse
45 daa
Johan Bergsund
101/1

Beskrivelse : Forslagsstiller opplyser at en viktig grunn for etablering av boliger her er ønske om
bygging av bioenergianlegg/flisfyring på Borger gård, og antyder årlig varmeproduksjon i
størrelsesorden 2 MW. Forslagsstiller skisserer at friareal kan ligge sørvest i området.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, i tilknytning til eks. boligfelt
Borgergrenda.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ny G/S - veg forbi området, samt ny avkjøring fra Fv. 241 til
Borgergrenda. V/A - anlegg i området. EL luftstrekk på tvers
av området.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt. Videre utbygging av
boliger i området vurderes å ha liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Viktig viltpassasje i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Gangavstand til skole (ca . 2 km) ,
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boliger og
infrastruktur. Ca. 2 km til skole og annet tjenestetilbud.
Beslaglegger sko g, men ellers få negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy fra Hadelandsveien må vurderes nærmere.

Rød / grønn

51 Boliger Putten A, Haugsbygd

51 Boliger Putten A, Haugsbygd
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Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
Avgrensning ikke angitt, 2 tomter.
Marthin, Liv Edel og Kristen Klekken
102/6

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker 2 tomter.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn , men ikke i tilknytning til eks.
boligfelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ny G/S - veg fra Putten - Klekken. Nær Fv. 241 . Forslagsstiller
opplyser at eksisterende avkjøring til naboeiendommen
1 02/19 kan benyttes. V/A - anlegg i området.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende bebyggelse langs med
Hadelandsvegen. Strekningen har spredt bebyggelse, og det
vurdere s at ytterligere bolighus ikke vil medføre særlig
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.
Bekk i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 2 - 2,5 km til skole, barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud . Mulig støy fra
Fv. 241.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Ikke i tilknytning til eks. boligfelt . Ca. 2 - 2,5 km til skole og
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øvrig tjenestetilbud. Beslaglegger skog . Noen registrerte
naturverdier . Ingen kjente kulturminner. Mulig trafikkstøy
fra Hadelandsvegen.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy må vurderes nærmere.
Avkjørselsforhold må avklares med Statens vegvesen
(fylkesveg).

Rød / grønn

52 Boliger Putten B, Haugsbygd

52 Boliger Putten B, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, jorde
LNF
Boligbebyggelse
5 daa
Wenche Hafnor
102/7

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn , men ikke i direkte tilknytning til
eks. boligfelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til spredt boligbebyggelse . Ny G/S - veg forbi
området, samt ny avkjøring fra Fv. 241 til Borgergrenda.
Kommunal vannledning krysser området.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende bebyggelse langs med
Hadelandsvegen. Strekningen har spredt bebyggelse, og det
vurdere at ytterligere bolighus ikke vil medføre særlig
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Det er registrert en sårbar og en nær truet art i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og I hovedsak fulldyrka jord.
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skogressurser

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 2 - 2,5 km til skole, barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud . Mulig støy fra
Fv. 241.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boligtomter i tilknytning til spredt bebyggelse langs
vegen. Ca. 2 - 2,5 km til skole og øvrig tjenestetilbud.
Beslaglegger dyrka mark . Ingen kjente natur eller
kulturverdier. Mulig trafikkstøy fra Hadelandsvegen.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

55 Boliger Åsa

55 Boliger Åsa

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
10 daa
Espen Hval
21 /1, 21/3, 21/4

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker å legge til rette for at flere kan bo i nærmiljøet lenger, på attraktive
tomter med livsløpsstandard. Forslagsstiller beskriver området som fjellknaus og udyrka krattskog.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Ikke prioritert lokalsamfunn , men i tilknytning til etablert
bebyggelse i Åsa.

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Nær eksisterende infrastruktur.
Kommunal V/A løsning i området er under planlegging.
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Trafikksituasjon.

Landskapsbilde I et område med spredte eneboliger / skog / kulturlandskap.
Mot vest er det skråning, og bebyggelse lengst vest vil kunn e
bli godt synlig fra Åsavegen og Steinsfjorden.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite.
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nær fjord og friluftsområder. Mulighet for attraktive tomter.
Ikke gangavstand til sentrumsfunksjoner / offentlig
tjenestetilbud (Sundvollen, Hønefoss, Haugsbygd ). Det
kommer privat skole i Åsa.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boligutbygging i et område med spredte bolighus.
Stor avstand til sentrumsfunksj oner / offentlig tjenestetilbud,
men det skal etableres privat skole i området. Ingen kjente
natur eller kulturverdier. Beslag legger noe dyrkbar mark /
beite, men ellers få negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Bør bevare buffer mot vest pga . landskapsvirkning.

Rød / grønn
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8 H ønefoss

Folketall

Ca . 50 % av Ringerikes
befolkning

Grunnkretser Folketall
2015

Sydsiden 1 534
Sydsiden 2 332
Sydsiden 3 546
Nordsiden 1 51 7
Nordsiden 2 724
Vesterntangen 641
Hengsle 272
Ullerål 1 688
Ullerål 2 997
Ullerål 3 81 7
Ullerål 4 1388
Vågård 368
Vestern 530
Nedre Eikli 753
Øvre Eikli 1170
Arnegård 51 4
Norderhov 1167
Høyby 574
Veien 1 838
Veien 2 97
Follum 834
Ve 496
Totalt 14 797
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Infrastruktur

Veg › Generelt er det er et godt utbygd gang - og sykkelvegnett i Hønefoss.
Sykkelvegnettet i Hønefoss ble kartlagt i 2013 i regi av Statens vegvesen. Det
ble blant annet konkludert med følgende:

o Behov for vedlikehold langs hele hovedsykkelvegnettet.
o Mangelful l skilting for syklister.
o Behov for nye lenker (bruer) for myke trafikanter over elva.
o Manglende tilbud for syklister gjennom sentrum.
o Mange gode lenker ut av sentrum.

› I noen områder har elever rett på skyss pga. særlig farlig eller vanskelig
skoleveg. Dette gjelder:

o Henshellinga/Risesletta – Hønengata
o Plassveien/Ruaveien
o E16 fra slutt på gangvei ved Nærstad retning Eggemoen.

Vann og avløp › Avløp til Monserud renseanle gg og vann fra Kilemoen vannverk, forholdsvis
grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men er under
utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under utbygging,
f erdigstilles i 2018.

› Brannvann kapasitet er tilpasset enebolig/r ekkehus, 20 l/s, og næringsbygg 50
l/s. Merk; det er ikke alle steder disse kravene er tilfredsstillende, i og med det
fra gammelt av var krav til 11 l/s. Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt
tilfelle siden det er varierende trykk og kapasitet.

Skole r › Ullerål skole
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 306
o Kapasitet: 350 elever
o Vedtatt utbygd til 600 elever

› Hov ungdomsskole
o Ungdomsskole 8. - 10. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 243
o Kapasitet: 250

› Hønefoss skole
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 225
o Kapasitet: 280
o Vedtatt nedlagt når Ullerål skole er bygd ut til kapasitet 600 elever

› Eikli skole
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 192

Kommentert [SHG7]: Tall oppdateres.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

70

o Kapasitet: 225
o Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

› Veien skole
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 214
o Kapasitet: 225

› Veienmarka ungdomsskole
o Ungdomsskole 8. - 10. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 252
o Kapasitet: 300
o

› Kirkeskolen
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fådelt
o Elevtall 2014/2015: 90
o Kapasitet: 100
o Vedtatt nedlagt når ny b arneskole på Benterud står klar

Barnehage r › Almemoen FU S barnehage: privat, 96 plasser
› Blåbærskogen barnehage: privat, 85 plasser
› Dalsbråten barnehage, privat, 54 plasser
› Eikli barnehage, kommunal, 99 plasser
› Espira Hovsmarka, privat, 84 plasser
› Espira Trygstad, privat, 67 plasser
› Hov barnehage, privat, 80 plasser
› Hvervenmoen barnehage, kommunal, 68 plasser
› Hønefoss barnehage, kommunal, 129 plasser
› Tolpinrud barnehage, privat, 101 plasser
› Ullerål barnehage, kom munal, 36 plasser
› Veien barnehage, kommunal, 51 plasser
› Vesleveien familiebarnehage, privat, 10 plasser

Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 2144 ytterligere enheter i området. I tillegg er det et kartlagt fortettingspotensial i byen (Rambøll
2011).

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 5574 innbyggere.

Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Hønefoss er en handelsby og regionsenter. Byen er relativt langstrakt, og strekker seg ca . 4 km fra
Øvre Hønengata til Hvervenmoen. Sentrum defineres ofte som "mellom bruene".

Kommentert [SHG8]: Her bør Ringerike kommune ta en sjekk
på tallene. Tallet 5574 er basert på beregning i 2007, men hva med
tillegget (som ikke er tallfestet her) som Rambøll kom fram til i
2011?
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Om lag halvparten av Ringerikes innbyggere bor i Hønefoss - området. Hovedtyngden av boliger er
lokalisert i og rundt sentrum.

Gje ldende kommuneplan har et potensial på over 2000 nye enheter i Hønefoss. Det er blant annet
planlagt en ny bydel – Krakstadmarka – med ca . 800 enheter. I tillegg er det kartlagt et betydelig
fortettingspotensial i Hønefoss by.

De største arbeidsplasskonse ntrasjonene i Ringerike er Hønefoss sentrum, Eikli, Hvervenka stet,
Hvervenmoen og Hensmoen.

Det har over lang tid vært et mål å satse på Hønefoss by. I ny samfunnsdel er det et mål at Hønefoss
skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.

Rundt Hønefoss by er det også verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. En del
områder rundt byen er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A -
område) . Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre viktige
samfunnsinteresser.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også fordi de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og masseforekomster.

56 Masseuttak Heen Sand

56 Masseuttak Heen Sand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende uttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
125 daa
Knut Waagaard
271/137

Beskrivelse : Hensmoen, nord for Hønefoss, nær industriområde og friluftsområde. Ca. 2,5 km fra
E16. Uttaket har vært i drift siden 1940 - tallet. Totalt ca. 1,5 mill m3 / 2,7 mill tonn reserver sand
ifølge forslagsstiller. Med maksimalt uttak på 20 000 tonn per år, vil forekomsten ha en varighet på
135 år.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Klassifisert som delvis nasjonalt og delvis viktig ressurs av
NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for framtida,
og hindre nedbygging av denne. Allerede åpna uttak
prioriteres framfor etablering av nye uttak.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst fra E16, via k ommunal veg i Hensmoen
industriområde og videre på privat veg . Nær jernbane.

Landskapsbilde Flatt område med tett skog, bort sett fra eksisterende uttak og
litt boligbebyggelse. En utvidelse av masseuttaket vurderes å
ha liten fjernvirkning. Nærvirkning for forbipasserende på
privat veg.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv nord for området.
Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels og høg bonitet. Anna jorddekt fastmark i
eksisterende uttaksområde.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter og
miljøulemper for beboere. Hensmoen er klassifisert som B -
område i kartlegging av bynære friluftsområder 201 4.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende uttak. Få negative konsekvenser.
Beslaglegger skog. Nærhet til elv kan medføre negative
konsekvenser. Kan medføre ulemper for nærliggende
boliger. Regulerings plan med KU vil sikre at konsekvenser
og avbøtende tiltak blir vurdert nærmere .

Konklusjon Videre / ikke videre.
Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for utvidelse av

Rød / grønn
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masseuttaket.

58 Næring ved jernbane Hensmoen

58 Næring ved jernbane Hensmoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Næring
95 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse : Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næring sområde . Forslag om næringsområde med
jernbanen som et viktig grunnlag for næringsutvikling.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Jernbane gjennom området.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Adkomst fram til området må etableres.

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde. Liten
nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

B ekk i området.
MiS - registrering delvis innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet, samt noe myr. Høg bonitet sør
for jernbane. Noe dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Forslagsstiller forutsetter at
trakto rvei gjennom området legges om, og opplyser at det
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unge / universell
utforming

ellers ikke er noen b rukte turstier.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse av eks. industriområde. Få negative konsekvenser,
utenom MIS - område og beslaglegning av skog.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Natur må vurderes nærmere. Hvis avgrensning justeres
unngår man MiS - område i øst.

Rød / grønn

59 Næring Geiteryggen, Hensmoen

59 Næring Geiteryggen, Hensmoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Furuskog
LNF
Næring
40 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse : Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næring og Vågård Skytebane.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Veg gjennom området, jernbane i sør.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde. Liten
nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

G renser mot elva Væla, og et registrert viktig
naturtypeområde .



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

75

Kulturmiljø Ingen kjent kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Store flater uten skog etter stormen i
2012. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

N oe støy fra skytebanen, men mest i helgene. Nærhet til
skytebane og næring reduserer området s verdi som
friluftsområde. Nærhet til eksisterende boliger kan medføre
konflik ter og miljøulemper for beboere.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse i tilknytning til eks. industriområde. Beslaglegger
skog av høg bonitet / dyrkbar jord. Nærhet til viktig
naturområde. Nærhet til bolig. Ingen kjente kultur eller
naturverdier innenfor foreslått område.

Konklusjon Videre / ikke videre .
Natur må utredes / sikre at man unngår negative
konsekvenser for naturområde og elva.

Rød / grønn

60 Næring ved Spenncon, Hensmoen

60 Næring ved Spenncon, Hensmoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Furuskog
LNF
Næring
27 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse : Hensmoen, i tilknytning til Spenncon og eksisterende næring. Arealet ønskes avsatt til
næring, for å legge til rette for mer areal til Spenncon.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

76

overordnede planer næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

E tablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Nærhet til jernbane.

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde. Liten
nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg og middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. E nebolig sørvest for området.
Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter og
miljøulemper for beboere.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende industriområde. Få negative
konsekvenser, annet enn skog av middels bonitet og nærhet
til en bolig.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

61 Boliger Vågård

61 Boliger Vågård

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog , ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
34 daa
Christian Pierre Mathiesen
90/1

Beskrivelse :
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Boligfelt i tilknytning til eksisterende boligområde, men ikke
i nærheten av sentrumsfunksjoner / skole / diverse øvrig
tjenestetilbud.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Grenser mot eksisterende kommunal veg, med G/S - veg til
bussholdeplass. V/A i nærheten. Områ det ligger i ytterkant
av en av de aktuelle korridorene for forkorting av E16
mellom Nymoen og Eggemoen (pågående planarbeid) .

Landskapsbilde Utbygging i tilknytning til eksisterende boligområde.
Vurderes å ha liten nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Kulturminneregistrering øst på grensen av foreslått område
(lengst øst).

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Langt til skole og sentrumsfunksjoner ( ca. 7 km til Hønefoss
sentrum, og 5 km til Hønengata). Grenser til etablert
boligfelt. Skolebuss. Bilbasert . Støy fra E16.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Ca. 5 - 7 km til Hønefoss sentrum. Bilbasert. Ingen kjente
naturverdier. B eslaglegger skog av høg bonitet. Nærhet til
E1 6 og trafikkstøy.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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62 Boliger Ulvenåsen, Vågård

62 Boliger Ulvenåsen, Vågård

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Bolig
90 daa
Sven Brun
92/2

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Boligfelt i tilknytning til eksisterende boligområde, men ikke
i nærheten av sentrumsfunksjoner / skole / diverse øvrig
tjenestetilbud.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Grenser mot eksisterende kommunal veg, med G/S - veg til
bussholdeplass. V/A i nærheten.

Landskapsbilde Utbygging i tilknytni ng til eksisterende boligområde, delvis
bratt terreng . U tbygging i skråninga vil bli mer synlig.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels og låg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Langt til skole og sentrumsfunksjoner (ca. 7 km til Hønefoss
sentrum, og 5 km til Hønengata). Grenser til etablert
boligfelt. Skolebuss. Bilbasert . Støy fra E16. Delvis bratt
terreng kan vanskeliggjøre universell utforming.

ROS Ingen kjente forhold.
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Samlet vurdering Utvidelse av eks. boligfelt. Ca. 5 - 7 km til Hønefoss sentrum.
Få negative konsekvenser. Nærhet til E16 og trafikkstøy.
Delvis bratt terreng.

Konklusjon Videre / ikke videre . Rød / grønn

64 Næring Eggemoen

64 Næring Eggemoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF / båndlagt for forsvaret
Næring
263 daa
Bror Tollef Rognerud (for flere grunneiere)
93/2

Beskrivelse : G renser mot eiendom som er under regulering til næringsområde (prosessen har
foreløpig stoppet opp).

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Næringsutvikling i tilknytning til eksisterende bebyggelse og
infrastruktur . I konflikt med viktig friområde. Mulig konflikt
med ny E16.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Sentral beliggenhet ift. hovedvegnett. I nærheten av
eksisterende og plan lagt næringsområde på Eggemoen.
Eksisterende infrastruktur i området. Nær trase for E16
Nymoen - Eggemoen. Dagens kryss mot E16 har
begrensninger i kapa sitet.

Landskapsbilde Flatt område med my e sko g Liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Er i dag en del av et større sammenhengende LNF - område.
Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor foreslått
område .
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Kulturmiljø Kulturminne r registrert i området.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Eggemoen er klassifisert som A - område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Friluftsområdene på
Eggemoen er i ferd med å bli redusert pga. planer om
næringsutvikling.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår næring i et LNF - område hvor det er etablert noe
næring / er planer på gang. Beslaglegger skog av høg bonitet.
Viktig friområde. Mulig konflikt med ny E1 6. Dårlig
kapasitet på dagens E16 - kryss.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Landskapsvirkning bør ses i forhold til øvrige planer for
Eggemoen.

Rød / grønn

65 Masseuttak Eggemoen

65 Masseuttak Eggemoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF / vurderingsområde for framtidig masseuttak (ikke juridisk)
Råstoffutvinning
480 daa
Sven Brun
92/2

Beskrivelse : Sentral beliggenhet ift. marked og infrastruktur.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Grusressursen er av nasjonal viktighet jf. verdiklassifisering
fra NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for
framtida, og hindre nedbygging av denne. Allerede åpna
uttak prioriteres framfor etablering av nye uttak. Ikke i
tilknytning til eks. uttak. I konflikt med klassifisert viktig
f riområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I nærheten av eksisterende og planlagt næringsområde på
Eggemoen. Nær nedlagt jernbanetrase. Veg til Buttentjern er
tenkt lagt om på sikt. Dagens kryss mot E1 6 på Eggemoen
har begrensninger i kapasitet.

Landskapsbilde I hovedsak flatt område (noe stigning lengst nord), omgitt av
skog. Ingen bebyggelse i nærmeste områder. Et masseuttak
her vurderes å ha liten nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Grenser i vest mot en naturlokalitet (Eggemoen N II) av høy
lokal verdi . Eldre funn at nær truet art nord i foreslått
område. Bekk nord i området.

Kulturmiljø Kulturminner registrert i området. Fangstanlegg (fredet) og
eldre veganlegg (ikke automatisk fredet).

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Eggemoen er klassifisert som A - område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Friluftsområdene på
Eggemoen er i ferd med å bli redusert pga. planer om
næringsutvikling.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

82

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår nytt masseuttak i nasjonalt viktig ressurs.
Beslaglegger skog av høg bonitet. Viktig friområde. Natur -
og kulturverdier. Dårlig kapasitet på dagens E16 - kryss.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

67 Bolig/næring Rua gård, Hønefoss ( Område A)

67 Bolig/næring Rua gård, Hønefoss (Område A)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse og/eller næring
Område B ca. 30 daa
Siri, Morten og Eve Rua
88/1 og 88/2

Beskrivelse : Nær Almemoen og Øvre Hønengata. Forslagsstiller ønsket boligareal i område A, og
bolig evt. næring i område B. Fra grovsiling er det det vedtatt at kun område A skal vurderes nærmere.
KU her omhandler derfor område A.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Grenser mot eksisterende offentlig veg. V/A i nærheten.
Deler av området ligger under / nær høyspent.
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Landskapsbilde Delvis skog og dyrka mark, i tilknytning til eks.
boligbebyggelse. Vurderes å ha liten nær - eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak f ulldyrka jord. Skog av høg bonitet i nordvest.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole (ca. 1 ,5 km), barnehage og diverse
tjenestetilbud. Gode solforhold. Nærhet til elv og
friluftsområder (Hovsenga, Hovsmarka, Eggemoen)

ROS Nært høyspent. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering I tilknytning til eks. boligfelt og i kort avstand til
sentrumsfunksjoner, skole, etc. Beslaglegger dyrka mark.
Delvis i konflikt med høyspent. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

68 Boliger Rundtom (område sør) , Hønefoss

68 Boliger Rundtom, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Industri (nord for vegen) / Friområde (sør for vegen)
Boligbebyggelse
50 daa (20 sør for vegen)
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
87/575 og 50/2

Beskrivelse : Fra grovsiling er det vedtatt at kun området sør for Hovsmarkaveien skal vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun dette området.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder , sentrumsnært.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V /A - nett i området. Grenser mot offentlig veg.
Manglende G/S - veg.

Landskapsbilde Relativt flatt område i tilknytning til eks. boligfelt. Vurderes
å ha liten nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Noe s kog av høg bonitet, men dette er et mindre område,
mellom boliger / industri / næring.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Nærhet til Hovsmarka
friområde. Arealene er i hovedsak regulert til grønnstruktu r i
gjeldende reguleringsplan. Nærhet til industriområde kan
medfør e miljøulemper. Mangler noe G/S - veg mot skole /
sentrum.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering I tilknytning til eks. boligfelt. Få negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Buffer mot industriområde må sikres.
Vurder rekkefølgekrav om G/S - veg.

Rød / grønn

69 Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss

69 Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss

Kommentert [SHG9]: NB. Denne er omtalt i
rekkefølgebestemmelser for Follum (skal vurdere behov v ed
detaljregulering).
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Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Industri/lager
Erverv
Boligbebyggelse
15 daa
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
50/333

Beskrivelse : Industriområdet ligger "inneklemt" i eksisterende boligområde i Hønefoss.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V /A - nett i området . Grenser mot offentlig veg og jernbane
(lite trafikkert bane). G/S - veg i området.

Landskapsbilde Lagerområde mellom eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

C a . 3,5 km til skole , barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud . Nær het E16 og jernbane som kan medføre
støyulemper.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår bolig i tilknytning til eks. boligfelt . Ingen negative
konsekvenser, men nærhet til E16 kan gi støyulemper.
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Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy må utredes.

Rød / grønn

71 Boliger Børdalsmoen , Hønefoss

71 Boliger Børdalsmoen , Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog, trening og friluftsliv
LNF
Boligbebyggelse
300 daa (antyder 160 daa til boligformål)
Ragnhild Borlaug Alme og Hans Gamkinn
89/1 og 89/3

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Foreslår boliger i relativt kort avstand til Hønefoss sentrum,
men ikke i direkte tilknytning til større eksisterende
boligområder. Ikke i samsvar med vedtatt områdeplan for
utvidelse av Follum næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Hovedvannledning på tvers av området. Adkomst fra E16 på
Risesletta. Teknisk infrastruktur må opparbeides for
området.

La ndskapsbilde Foreslår boliger på et stort flatt område, omgitt av brattere
skråninger og skog. Vurderes å ha liten negativ nær - /
fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Området er vurdert å ha liten verdi i KU for Follum /
Treklyngen sin områdeplan, og utbygging vil ha liten negativ
virkning.

Kulturmiljø Registrerte ku lturminner som er frigitt i regulerings plan for
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Follum.

Jord - og
skogressurser

Dyrkbar jord. Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Relativt flatt område, med kort avstand til friområder. Ca.
2,5 km til skole nord i Hønefoss sentrum . Mangler GS - veg
på deler av strekningen til sentrum / skole. Nærhet til
industri. Beslaglegger deler av Hovsmarka friområde.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boligområde ca. 2 - 5 km fra Hønefoss sentrum, men
ikke i direkte tilknytning til eks. boligområder. Kort avstand
til friområder. Beslaglegger sko g av høg bonitet / dyrkbar
jord og friområder. Ingen kjente naturverdier.

Konklusjon Børdalsmoen er nylig regulert til industri i områderegulering
for Treklyngen. Kommuneplanen oppdateres iht. dette. I
formannskapet 11.06.2013 sak 87/13 ble det bl.a. vedtatt at
dersomTreklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene
senest 31 .1 2.2022, faller området tilbake til gjeldende
formål i den til enh ver tids gjeldende kommuneplan.
Dersom det seinere blir aktuelt å endre formål til bolig vil
det kunne bli en lettere prosess da om rådet allerede nå er
utreda på kommuneplannivå i fht eventuelt boligformål.

72 Bolig/næring Hønengata 59, H ønefoss

72 Bolig/næring Hønengata 59, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gamle Shell - tomta. Lager.
Erverv
Bolig/næring
6 daa
Hønengata 59 AS
31 7/200

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker at eiendommen avsettes til senterområde, med mulighet for
oppføring av boliger og salg av handelsvarer.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V A - nett i området . Grenser mot offentlig veg.
Manglende G/S - veg i Asbjørnsens gate .

Landskapsbilde Foreslår bolig - /nærings bebyggelse i sentrum, i tilknytning
til eks. bebyggelse. Området har i dag noe næring /
lagerbebyggelse, og en helhetlig omarbeiding av tomta kan
gi positiv landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen negative konsekvenser.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole , barnehage, diverse tjenestetilbud og
k ollektivtilbud . Støy må avklares da eiendommen grenser
mot jernbane og Hønengata.

ROS Grunnforhold må avklares. Forurenset grunn?

Samlet vurdering I tråd med planer om fortetting i sentrum. Ingen negative
konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy må vurderes.
Grunnforhold / forurensning må vurderes.
Trafikksituasjon og avkjørselsforhold ved endret bruk av
eiendommen må avklares nærmere. Statens vegvesen er
trafikkmyndighet for Rv. 35 Hønengata.

Rød / grønn
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73 Bolig Rabba Storløkka 1 , H ønefoss

73 Bolig Rabba Storløkka 1, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
4 daa
Knut Gullingsrud
86/41 6

Beskrivelse : Forslagsstiller har inngått avtale med eierne av eiendommen.
Forslagsstiller opplyser at eiendommen er gjengrodd og ikke blir brukt som friluftsområde, samt at det
er store friområder i samme reguleringsplan.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Regulert friområde. I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.

Landskapsbilde Foreslår bolig i et lite utnyttet område i sentrum. Deler av
foreslått eiendom er bratt, og bebyggelse i skråninga vil
kunne bli mer synlig og medføre større terrenginngrep enn
bygging i flatere terreng.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, og registrert som dyrkbar jord, men
ligger inneklemt i boligområde og er regulert som friområde.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /

Gangavstand til skole ( ca. 1,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud .
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friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Beslaglegger deler av friområde.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde.
Bebyggelse i skråninga beslaglegger mer av friområdet, og
kan være uheldig med tan k e på landskap.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

74 Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss

74 Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
1 daa
Håvard Skogmo. Eiendommen er eid av Ringerike kommune.
87/205

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Regulert friområde . I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.

Landskapsbilde Fortetting i eksisterende boligfelt. Vurderes å ha liten nær -
eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.
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Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, og registrert som dyrkbar jord, men
ligger inneklemt i boligområ de og er regulert som friområde.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Beslaglegger deler av
friområde.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Tilgang til friområde må sikres.

Rød / grønn

75 Boliger Ve

75 Boliger Ve

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Boligbebyggelse
LNF
Boligbebyggelse
6
Kristian Lundberg
55/2

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende boliger.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.
Høyspent på tvers nord i foreslått område.

Kommentert [SHG10]: Denne hør er vel hjemme under
Heradsbygda. Kan evnt flyttes dit, men må beholde nummerering (jf
grovsiling) .
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Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt, på åpent og relativt
flatt område. Vurderes å ha liten nær - eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Automatisk fredet kulturminne (bosetting) nord for foreslått
område. Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått
avgrensning.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak fulldyrka jord. Del av sammenhengende
landbruksareal.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole , barnehage og kollektivtilbud .
Nærhet til friområder.

ROS Nært høyspent. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Få / ingen negative konsekvenser, annet enn beslag av dyrka
mark.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Unngå høyspent / nødvendig sikringssone.

Rød / grønn

76 Boliger ved Veien skole, Hønefoss

76 Boliger ved Veien skole, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
15 daa
Tronrud Eiendom AS på vegne av Weien eiendomsselskap DA
49/1

Beskrivelse :
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.

Landskapsbilde Utvidelse av eksisterende boligfelt, på åpent og slakt
skrånende område. Vurderes å ha liten nær - eller
fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier registrert i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Fulldyrka jord, i sammenheng med større dyrka areal.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nær Hønefoss sentrum, eksisterende boliger og
tjenestetilbud. Gangavstand til skole og barnehage.

ROS Fareområde for kvikkleire, nærmere vurdering kreves.

Samlet vurdering Få / ingen negative konsekvenser, annet enn beslag av dyrka
mark. Ligger i risikoområde kvikkleire.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Grunnforhold / stabilitet må vurderes nærmere.

Rød / grønn

77 Masseuttak Kilemoen nord

77 Masseuttak Kilemoen nord

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak i deler av området, resten er skog/ubebygd, friluftsliv
LNF (samt markert som område for grunnvann)
Råstoffutvinning
160 daa
Hans Anton Støen
52/1

Beskrivelse : Kilemoen nord for Hønefoss. Ca. 1 km til Fv. 178, og videre ca. 3 km til E16.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Registrert som nasjonalt viktig sand - og grusforek omst av
NGU. Allerede åpna uttak prioriteres for videre drift.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Privat veg fram til området. Mangler G/S - veg langs Fv. 172.
Tiltaket vil medføre økning i tungtransport på fylkesveg.

Landskapsbilde Eksiterende uttak som ønskes videreført / utvidet. Ligger
delvis ned m ot elva og tilhørende landskapsr om. Vurderes
som negativt dersom uttaket strekkes ned mot den naturlige
elvebredden / randsonen til elva. Utvidelse av eksisterende
uttak i sør /sørvest vurderes å ha liten negativ vi rkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Nærhet til Begnavassdraget, som er leveområde for fredet
elvemusling. Ingen kjente naturverdier registrert innenfor
foreslått område.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av høg bonitet, unntatt der det allerede er
tatt ut masser.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Klassifisert som B - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.

ROS Nærhet til Kilemoen vannverk. Forhold på avklares.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende uttak. Beslaglegger skog av høg
bonitet. Strekker seg ned mot elva som er leveområde for
fredet elvemusling. Nærhet til Kilemoen vannverk.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Forhold til Kilemoen vannverk må avklares.
Må ses i forhold til pågående reguleringsarbeid i området .

Rød / grønn

Kommentert [SHG11]: Kommunen sjekker dette nærmere selv.
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78 Boliger Tolpinrud, Hønefoss

78 Boliger Tolpinrud, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kontor/lager
Erverv
Boligbebyggelse
9 daa
Sparmax
47/85

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur. V /A - nett i området .
Manglende G/S - veg et stykke.

Landskapsbilde Lagerområde nært eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Ca. 3 km avstand til skole og diverse tjenestetilbud . Nært
barnehage og idrettsanlegg. Jernbane og høyspent i
nærheten.

ROS Nærhet til høyspent og jernbane. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering I tilknytning til eksisterende boligfelt, sentrumsnært. Få /
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ingen negative konsekvenser. Nærhet til jernbane og
høyspent.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

80 Boliger Tandberg, Hønefoss

80 Boliger Tandberg, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
415
Regina Klouman Mohn, Lars Buttingsrud og Fredrik W Skarstein
38/1 og 36/1

Beskrivelse : Innspillet er felles for to grunneiere, og i samarbeid med Krakstadmarka AS.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Ikke fortetting eller i tilknytning til eksisterende
boligområder med tilhørende infrastruktur.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ikke i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Må etableres.
Området lengst øst grenser mot Hadelandsvegen, mens
området vest ikke ligger i tilknytning til veg.

Landskapsbilde Området øst ligger på den flate delen av Tandbergmoen,
hvor det er landbruk og spredt bebyggelse som dominerer.
Tett boligbebyggelse vil bryte med disse omgivelsene.
Området vest ligger i mer småkupert landskap, nærmere
planlagt bebyggelse i Krakstadmarka, og bør ses i
sammenheng med planer for Krakstadmarka .
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Naturmangfold og
vassdrag

Bekker i det vestligste området.
Flere sårbare arter er registrert i områdene.

Kulturmiljø Kongevegen med uavklart vernestatus går gjennom området.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Ca. 3 - 4 km til skole, barnehage og diverse tjenestetilbud.
Kollektivtilbud langs Hadelandsvegen. Klassifisert som B -
område i kartlegging av bynære friluftsområder 201 4.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Ikke i tilknytning til eks. boligområder / infrastruktur.
Beslaglegger skog og dyrkbar jord. Flere sårbare arter er
registrert. Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

82 Boliger Trygstadveien, H ønefoss

82 Boliger Trygstadveien, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
59
Regina Klouman Mohn, Steven Kirwin og Fredrik W Skarstein
38/1 og 44/25

Beskrivelse : Innspillet er felles for to grunneiere, og i samarbeid med Krakstadmarka AS.
Forslagsstiller ser for seg at noe av området kan nyttes til park ifm. gravhauger i området.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær veg. Adkomst og annen infrastruktur må etableres.

Landskapsbilde Slak skråning og flate, i tilknytning til eksisterende boligfelt
(Trygstadveien). Bebyggelse nedenfor høyspent vurderes å
ha liten landskapsvirkning, mens den øvre delen er i et
område dominert av landbruk og spredt bebyggelse. Her vil
boligfelt bryte mer med omgivelsene.

Øvre del = gul

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Fredet gravminne i nedre del av området, og gravfelt like
nord for høyspent.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, men ikke del av større skogsområde.
Dyrkbar jord

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud. Kollektivtilbud
i nærheten.

ROS Høyspent på tvers av området. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår bolig i tilknytning til eksiterende bebyggelse i
Trygstadveien. Beslaglegger dyrkbar jord og området er
registrert som skog av høg bonitet. Flere kulturminner i
området. Høyspent på tvers av området.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Må tilpasses kulturminner og høyspent.

Rød / grønn

83 Boliger Trygstad, Hønefoss

83 Boliger Trygstad, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Bolig
LNF
Boligbebyggelse (sekundært LNF for spredt boligbebyggelse)
21 daa
Elen Bumse Stene og Ståle Hansteen
44/6 og 44/6/1

Beskrivelse : Ringerike kommune har tinglyst forkjøpsrett til eiendommen.
Forslagsstiller viser til at forslaget ikke innebærer noen faktisk endring av arealbruk, men gir mulighet
for flere boliger på eksisterende boligeiendom.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende boliger har privat avløpsanlegg. K ommunalt
vann, privat veg. Manglende G/S - forbindelse. Kort avstand
til boligfelt nærmere sykehuset.

Landskapsbilde Fortetting i område med spredt boligbebyggelse, nært eks.
boligfelt. Slak skråning. Vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ca. 2 daa innmarksbeite (nyttes til frukttrær og
kjøkkenhage).
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud. Kollektivtilbud
i nærheten.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Fortetting i nærheten av eks. boligfelt. Ca. 3 - 4 km til skole
og diverse tjenestetilbud. Få / ingen negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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9 Tyri stran d / Ask og N akkeru d

Folketall

Grunnkretser Folketall 201 5
Sandaker 36
Stranden 655
Busund 66
Pjåkerud 257
Tyristrand 1 329
Nakkerud 41 4
Stigsrud 285
Totalt 3042

Ca. 1 0 % av Ringerikes befolkning
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Infrastruktur

Veg › Det er etablert G/S - veg langs Rv . 35 Ask - Snyta og noen km fra Ask retning
Tyristrand .

› Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
o Rv . 35 : Snyta - Hønefoss, Ask - Tyristrand, Tyristrand - Nakkerud
o Fv. 173 Sandaker - Sørgefoss
o Fv. 162 Snyta/Mælingen/Bjerkemoen

Vann og avløp › Tyristrand
o Nok kap asitet innenfor vann og avløp. Tyristrand vannverk er privat

anlegg.
o Avløp er kommunalt, føres til renseanlegget.
o Brannvann kapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

› Ask
o Avløp sendes til Monserud renseanlegg. Vann fra Ringerike

vannverk. Kapasitet et stor nok til å ta imot økt vekst. Det foreligger
planer om å bygge et høydebasseng, og dette blir evt. realisert ved
større boligutbygging.

Skole › Tyristrand skole
o Kombinert 1. - 10. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 365
o Kapasitet: 370 elever

Stranden skole ble lagt ned fra høsten 2014. Elever fra Stranden skolekrets sokner
nå til Tyristrand.

Barnehage › Fegri familiebarnehage: privat, 10 plasser
› Tyristrand barnehage: k ommunal , 72 plasser
› Solstad familiebarnehage: privat, 10 plasser

Utbyggingspotensial

Oversikt over utby ggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 306 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 796 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har imidlertid vist
seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes nærmere.

Utbyggingsmønster – verdier o g hensyn

Tyristrand er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, næringsvirksomhet, boligfelt av eldre
og nyere dato og et aktivt jordbruk.

I områdene rundt Tyristrand er bebyggelsen mer spredtbygd, men med konsentrert bebyggelse på Ask
og Nakkerud. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra
skåna de mer produktive områd ene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt. Samtidig har det ved de

Kommentert [SHG12]: Tall oppdateres.
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siste kommuneplanrevisjonene blitt tatt inn utbyggingsområder på dyrka mark. Dette har bidratt til et
press på å ta i bruk enda flere jordbruksarealer til boligbygging.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områder ved Ask og
Tyristrand er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A - område) .
Områder lenger sør ved Nakkerud er definert som viktige landbruksområder (B - område r). I A -
områder skal landbrukshensynet veies tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. I B -
områder bør landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal foreligge tungtveiende årsaker for endra
arealbruk.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet s terkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også fordi de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Tyristrand og Ask har et kulturlandskap som er verdifullt å ta vare på, både av hensyn til jordbruk og
stedets identitet og tilhørighet.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer og v erdifullt
kulturlandskap. Flere av innspillene er uten sammenheng med de etablerte boligfeltene i eksisterende
kommuneplan . Slik utbygging vil være i strid med overordnede målsettinger for området, og vil
redusere områdets kvaliteter som kultur - og jordbru kslandskap. I tillegg vil det kunne skape konflikt
mellom jordbruks drift og boligbebyggelse.

Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil også gi et lite hensiktsmessig
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger f or infrastruktur, som
skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med bakgrunn i dette anbefales det ikke å åpne
for omdisponerin g til boligformål i slike områder.

I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må sammenhenge nde grøntdrag med
turstier sikres i kommuneplanen og reguleringsplaner.

Av andre arealressurser nevnes vann og vassdrag, friluftsområder, skogområder og masseforekomster.

Ved forrige kommuneplanrevisjon ble det skrevet følgende om boligarealer på Ask: Ved vurdering av
behovet for nye boligarealer på Ask legges det til grunn at det skal skje en moderat utbygging som er
tilpasset lokalsamfunnet og dagens infrastruktur.

Når det gjelder Tyristrand sto det følgende: Det bør legges til rette for god sentrumsutv ikling. Dette
bør fortrinnsvis skje på det avgrensede platået. Her bør det gjennom ny reguleringsplan legges opp til
en relativt høy utnyttelse av de noe begrensede arealene. I neste planperiode bør behovet for og
lokalisering av boligområder rundt Tyristr and sentrum vurderes på nytt.

R eguleringsplan for Tyristrand sentrum ble vedtatt i 2006.
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86 Boliger Nakkerudgata (område nord) , Nakkerud

86 Boliger Nakkerudgata (område nord) , Nakkerud

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde / skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
17 daa
Lars Thomasrud
262/22

Beskrivelse : Fra grovsiling er det det vedtatt at området nord for Nakkerudgata kan vurderes nærmere.
KU her omhandler derfor kun dette området.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn. Nakkerud har
ubebygde boligområder i gjeldende kommuneplan.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nakkerudgata er kommunal, og det er teknisk infrastruktur i
området.

Landskapsbilde Område med spredt bebyggelse og jordbruk. Vurderes å
være liten landskapsvirkning dersom det åpnes for noe mer
utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

S kog av middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Nakkerud sentrum og kollektivforbindelse.
Ikke gangavstand til skole og barnehage.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boliger på Nakkerud, som ikke er prioritert
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lokalsamfunn. Få negative konsekvenser, men beslaglegger
skog av middels bonitet.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

90 Boliger Nedre Fegriveien (område B ) , Tyristrand

90 Boliger Nedre Fegriveien B, Tyristrand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Område A er et jorde, område B består av skog.
LNF
Boligbebyggelse
7 daa + 13 daa = 20 daa
Helge Bakken
244/160 og 244/45

Beskrivelse : Fra grovsiling er det vedtatt at område B kan vurderes nærmere. KU her omhandler
derfor kun dette området. Området ligger nordøst for sentrum. Antall tomter må vurderes nærmere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Flere mulige adkomstveger. V/A - ledninger i nær området.
Kraftlinje over området.

Landskapsbilde Område med spredt bebyggelse og jordbruk. Vurderes å
være liten landskapsvirkning dersom det åpnes for noe mer
utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

105

/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S - forbindelse.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boliger i prioritert lokalsamfunn, ca. 1 ,5 km fra
sentrum Tyristrand. Få negative konsekvenser. Beslaglegger
skog av middels bonitet.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

91 Boliger H ovli, Tyristrand

91 Boliger Hovli, Tyristrand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
15 daa
Randi Synnøve Rørholt
244/1 09

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.
K orridor for ny Rv . 35 går gjennom området .

Teknisk og sosial Nær eksisterende infrastruktur.
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infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Landskapsbilde I et område med spredt boligbebyggelse langs Rv. 35 i
utkanten av Tyristrand sentrum. Dagens område er en buffer
mellom veg og dyrka mark. Fortetting av bebyggelse på
dette strekket av vegen vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet og fulldyrka jord ( ca. 3 daa).

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder. Sentrumsnært .
Nærhet til, og s tøy fra dagens og eventuelt ny Rv . 35, store
deler av om rådet er innenfor gul støysone.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boliger langs Rv. 35 i utkanten av Tyristrand
sentrum. Beslaglegger skog av høg bonitet og dyrka mark.
Støy fra Rv. 35. Korridor for mulig ny Rv. 35 går gjennom
området.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

93 Boliger Justisveien, Tyristrand

93 Boliger Justisveien, Tyristrand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

2 eneboliger, veg og skog
LNF
Boligbebyggelse
20 daa (inkl. eksisterende veg og 2 eneboliger)
Odd Skarvhellen
255/5

Beskrivelse : Forslagsstiller antyder 6 - 9 enheter. Alt er ikke utbyggbart, da eiendommen er bratt.
Forslagsstiller opplyser at ca 1 ,5 daa kan dyrkes, men at det er leire og grunt jordsmonn. Dette har
ligget brakk i 25 år. Området ligger sør for sentrum, ved nedkjøring t il fengselet.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Enebolig i vest har i dag atkomst via Justisvegen som er
kommunal, og videre på privat veg Tyristien. Enebolig i øst
har atkomst via Justisvegen og videre om vegen Haga bru,
som er kommunal. Det er V/A - ledninger i Justisveien som
går gjennom området.

Landskapsbilde I et område med spredt boligbebygge lse i utkanten av
Tyristrand sentrum. Fortetting av bebyggelse på dette
området vurderes å ha liten landskapsvirkning. Areal vest for
Justisvegen er relativt flatt, mens den østlige delen er bratt
og vil kreve en del terrenginngrep.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg bonitet, og noe anna jorddekt fastmark.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S - forbindelse. Mulig
støy fra Rv. 35 på øvre del av området.
Det planlegges et større massedeponi ved Kind gård, som vi l
medføre betydelig tungtrafikk i området.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Fortetting i utkanten av Tyristrand sentrum. Få / ingen
negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy må vurderes nærmere.

Rød / grønn
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94 Boliger Kindsåsveien, Tyristrand

94 Boliger Kindsåsveien, Tyristrand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende småbruk og jorde
LNF
Boligbebyggelse
14 daa
Ivan Fossum
251/29 og 254/64

Beskrivelse : Området ligger i Kindsåsen, sørvest for sentrum. Forslagsstiller samarbeider med Ole
Hermann Hollerud (255/1) om utvikling av felles atkomst til Hageneiendommen og til Hollerud Bolig
(255/1) som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. I gjelden de kommuenplan er det
fourtsatt atkomst til Hollerud bolig via gnr/bnr 251/29.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Grenser til Kindsåsveien som er kommunal øst for
eiendommen, og privat i nord. V/A - ledninger i området, og
vannledning krysser eiendommen.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt. Slakt skrånende
terreng. Fortetting i dette området vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Det går en bekk i eiendomsgrensa i sør.
Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak fulldyrka jord, og noe anna jorddekt fastmark,
men ikke i direkte tilknytning til øvrig dyrka mark.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S - forbindelse.
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ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boliger i tilknytning til eksisterende boligfelt og
spredt boligbebyggelse i Kindsåsen, i gangavstand fra
sentrum og skole. Beslaglegger dyrka mark, men ellers få
negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Skråning og bekkedrag i sør bør bevares.

Rød / grønn

95 Boliger Vælerenveien, Tyristrand

95 Boliger Vælerenveien, Tyristrand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende boligeiendommer med 2 eneboliger.
LNF
Boligbebyggelse
8 daa
Ulrik Dybdal
251/75 og 76

Beskrivelse : Ca. 2 km nordvest for Tyristrand sentrum

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Ikke i tr åd med ønska u tbyggingsmønster for Tyristrand (pga
avstand).

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Atkomst fra Tyristrand sentrum via kommunal veg.
Ikke V/A - anlegg i området. Kraftlinje på tvers av området.
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Landskapsbilde I et område med spredte eneboliger / skog / kulturlandskap.
Noe mer utbygging i området vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite og skog av middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 2 km). Ikke s ammenhengende G/S - forbindelse.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Ikke i tråd med ønsket utbygging på Tyristrand. Ca. 2 km til
skole og øvrig tjenestetilbud. Ikke VA - anlegg i området.
Skog av middels bonitet, og ingen kjente natur - eller
kulturverdier.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

97 Boliger Ask sentrum

97 Boliger Ask sentrum

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Ødegaard
80/6 og 80/12

Beskrivelse : Sentralt på Ask, nær eksisterende boligfelt. Forslagsstiller skisserer makeskifte og
opplegg for å få løst rekkefølgebestemmelse om etablering av nytt kryss og avkjørselssanering i
gjeldende kommuenplan.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand / Ask er prioritert område, men dette er ikke
ønsket utbyggingsmønster pga avstand til skole /
sentrumsfunksjoner.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til eksisterende infrastruktur.
Kraftlinjer på tvers av området. Rekkefølgekrav om ny
adkomst til boligområde. Denne er ikke bygd.

Landskapsbilde I område med spredt boligbebyggelse / dyrka mark / skog.
Utbygging midt på dyrka mark vil bryte opp
kulturlandskapet og gi negativ virkning. Noe mer spredt
bebyggelse i den nedre delen av det vestre området vurderes
å ha liten landskapsvirkning, men bolig lengst opp i terrenget
vurderes som negativt.

Dyrka mark

Skog i vest

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området som er
foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet og fulldyrka jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Ikke gangavstand til skole eller øvrig tjenestetilbud .
Støy fra Rv . 35 (nedre del av området) .

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boliger på Ask. Ikke gangavstand til skole eller
øvrig tjenestetilbud. Beslaglegger skog av høg bonitet og
dyrka mark. Bryter opp kulturlandskapet.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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98 Masseuttak Prestmoen

98 Masseuttak Prestmoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, friluftsliv og eksisterende deponi og masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
800 daa
Opplysningsvesenets fond
42/1

Beskrivelse : Ved fylkesveg 162 Busundveien, mellom Botilrud og Snyta. Ca. 2 km til rv . 35 i vest, og
ca. 3 km til E16 i øst.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Utvidelse av eksisterende uttak som er registrert som meget
viktig sand - og grusforekomst av NGU.
Området ligger i traseen for E16 / Ringeriksbanen.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende vegnett.

Landskapsbilde Flatt skogkledd område, omgitt av dyrka mark og spredt
boligbebyggelse. Et større masseuttak vil gi nærvirkning.
Fjernvirkning vil være mindre, da området i liten grad e r
synlig på større avstand.

Naturmangfold og Elv nordøst og sør (viktig naturtype) for området. Flere
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vassdrag registreringer av sårbare arter i og rundt området.

Kulturmiljø Flere automatisk fredete kulturminner i området, og noen
med uavklart status.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, unntatt eksisterende deponi og
uttaksområde. I hovedsak dyrkbar jord

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Klassifisert som C - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.
Fv. 162 er skoleveg uten G/S . Flere bolighus langs Fv. 162.

ROS Risiko for støv og forurensing til elva.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende grustak, nær infrastruktur.
Beslaglegger skog av høg bonitet. Viktig naturtype like ved
og sårbare arter i området. Registrerte kulturminner i
området. Boliger i nærheten. Ikke GS. Området ligger i
traseen for E16/Ringeriksbanen.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

100 Boliger Knestangåsen

100 Knestangåsen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller

Gnr/bnr

Skog.
Uregulert. LNF.
Bolig
Ca. 143 daa
Frances Simonsen er grunneier. Forslagstillere er hans barn Peter Aall Simonsen
og sivilarkitekt Elise Simonsen.
128/6

Beskrivelse : Området so m ønskes omregulert ligger i Knestangskogen ca. 1,7 km nord for senter av
Haugsbygd. Adkomst til Haugsbygd ned Harehaugveien .
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Haugsbygd er prioritert, men Knestangåsen ligger utenfor
eksisterende boligfelt og infrastruktur.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Kjøreatkomst er fra Harehaugveien og deretter Torpveien.
Torpveien er en privat vei som ikke er asfaltert. Det ligger
eksisterende vann og avløpsledninger frem til
Harehaugveien/ Bølgenveien. Det er ikke ført fram
kommunalt vann og avløp til dett e området . Det er ikke god
nok vannkapasitet i området i dag.

Landskapsbilde Området ligger på toppen av Knestangåsen, omgitt av skog.
Ikke i direkte tilknytning til eks. boligfelt i Haugsbygd. En
utbygging her vil være synlig både på nært hold og på større
avstand.

Naturmangfold og
vassdrag

Arter som er nær truet er tidligere registrert i og ved
området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nært til friområder. Ca. 2 km til skole og øvrig tjenestetilbud
i Haugsbygd. Området b rukes i noen grad til turgåing .

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging utenfor eksisterende boligfelt i Haugsbygd, ikke
direkte i tilknytning til eks. infrastruktur. Ligger synlig på
toppen av åsen. Beslaglegger skog av høg bonitet. Ca. 2 km
til skole og øvrig tjenestetilbud.
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Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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1 0 Sam let vu rderi n g

Setter av kapittel her for samlet vurdering.

Her kan behov, helhetlig vurdering, etc. beskrives. Bør kanskje deles opp i delområdene.

Mulig dette heller kommer i saksframlegg eller planbeskrivelse.
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1 1 Referanser

› Grovsiling av arealbruksinnspill ved revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 - 2030
Ringerike kommune , juni 2015

› Ringerike kommune - Kommuneplanen samfunnsdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Gjeldende - kommuneplan/

› Ringerike kommune - Gjeldene kommuneplan , arealdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Gjeldende - kommuneplan/

› Ringerike kommune - Masseforvaltning – temautredning
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og - eiendom/Plansaker/Utredninger - og -
analyser/Masseforvaltning --- temautredning/

› Kulturminnesøk, Riksantikvaren
http://www.kulturminnesok.no

› NIBIO – Kilden
http://kilden.skogoglandskap.no/

› Norges geologiske undersøkelse, NGU
http://www.ngu.n o/kart - og - data/kartinnsyn

› Miljøstatus
http://www.miljostatus.no/kart/

› Artsdatabanken
http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx

› S tatens kartverk – Norgeskart
http://www.norgeskart.no/

› Ringerike kommune, kart
http://kart.ringerike.kommune.no



Delomr. Nr Innspill Rådmannens anbefaling Formannskapets vedtak Samlet KU-vurdering Kommentar COWI vurd.
Nes 1 Fritidsboliger Lunde Husk å rette i tabell til fritidsbebyggelse. Kan i saksframlegg (?) vurdre å anbefale denne som bolig. KU blir likt. Ja

2 Boliger østsida (område 2) Område 1 grønn, 2 rød Område 1 grønn. 2 gul Skog. Bygger i skråninga. Ellers ok. Ta med hvis behovet er stort nok. Se i fht 1. Tja / ja
3 Valdresporten Ikke KU. Videreføring gjeldenede.
4 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen Ikke i tilknytning til eks. hytteområder eller infrastruktur. Nært verna område. Nei
5 Utmarksturisme/fiske ved Begna Tilrettelegger for næring / aktivitet. Neg. pga skog. Ja
6 Masseuttak Gravlimoen Neg pga nærmiljø, landskap og forekomst avgrensing. Nei
7 Masseuttak Veslesetermoen Ikke egnet for stort uttak, men kan være ok for eget / lokalt bruk. Nei
8 Masseuttak nord for Nes i Ådal Område A videre Neg landskap. Ellers ganske grei. Støy må vurderes. Tja / ja
9 Masseuttak Lindelia Ikke egnet for stort uttak, men kan være ok for eget / lokalt bruk. Nei

10 Masseuttak Veltelia Område A B og C Ikke egnet for stort uttak, men A kan være ok for eget bruk. Må evnt avveies mot hensyn til hytter. Nei
11 Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør Ikke egnet for stort uttak, men kan være ok for eget / lokalt bruk. Nei
12 Masseuttak ved Storvika Vestre Bjonevatnet Ikke i tilknytning til eks. Neg landskap, skog og inngrep i "stille område" med noen hytter. Nei
13 Masseuttak Gråbeinbekken Ikke i tilknytning eks, neg landspap, skog og vann. Nei

Hallingby / Ådal 14 Utvidelse Buttingsrud Camping Utvidelse av eks camping. Beslaglegger skog. Ellers stort sett ok m nødv. avbøtende. Ja
15 Masseuttak Buttingsrud Ikke egnet for stort uttak, men kan være ok for eget bruk (innenfor dagens LNF formål). Nei
16 Småbruk ved Nyhus Ikke KU. Videreføring gjeldenede.
17 Næring Ringmoen skole OK, men obs ifht lekeareal. Ja
18 Hytter Langtangen Samsjøen Ok med noe fortetting i eks . hyttefelt. Ja
19 Boliger Samsjøveien Ikke KU. Videreføring gjeldenede.
20 Hytter Bjørntjernlia, Ådalsfjella Ådalsfjella inngår ikke. Ikke KU
21 Boliger Gamle Ådalsvei 66 Se i fht behov og 22. Skog, buffer og eks naboer blir innebygd. Tja / nei
22 Boliger Gamle Ådalsvei nord Ok. Skog, dyrka mark. Nært eks. boligområde. Se i fht 21. Stort behov = begge, mindre behov = 22 kanskje litt bedre. Tja / ja
23 Boliger / næring Søndre Kirkemoen, Jallingby Ikke KU. Reg.plan på gang.
24 Masseuttak, Hallingby Ikke KU. Videreføring gjeldenede.
25 Masseuttak Rognerud, Vestre Ådal Ikke videre

Sokna 26 Masseuttak Djupdalsmoen Avgrensning må vurderes Må få inn krav om reg.plan / KU for utvidelsen. Avgresning følger eiendomsgrense. Ja. Vest for fv. 178
Heradsbygda 27 Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen Område C og D Område B også gul Ok, men avgrensing må vurderes. B pga landskap og støy, C pga adkomst friområder og D pga høyspent. Ja delvis

28 Helgerud vest Vedtatt reg.plan
29 Boliger Kvernvollen, Vene Ikke videre

Haug / Åsa 30 Boliger Harehaugveien A, Haugsbygd Ikke videre
31 Boliger Harehaugveien B, Haugsbygd Ikke videre
32 Boliger Harehaugveien 58-60 Ikke videre
33 Boliger Harehaugveien-Bølgenveien Ok med avbøtende i fht landskap. Bevare noe som friområde. Ja
34 Boliger Gamle Ringkollvei vest Få neg. konsekvenser. Ikke direkte i tilknytning til tettbygd, men nærme Smeden. Ja
35 Boliger Gamle Ringkollvei v/Rosenhof Ikke videre
36 Boliger Gamle Ringkollvei øst Område A Utkant. Ikke VA. beslaglegger skog. Nei
37 Kårbolig Gjermundbovieien Ikke videre
38 Boliger Gjermundboveien A Utkant. Ikke VA. Dyrka mark og verdifult kulturlandskap. Nei
39 Boliger Gjermundboveien B Utkant. Skog og dyrka mark. Ikke VA. Nei
40 Boliger Haug Ikke videre
41 Bolig Øvre Klekkenvei 18 Gitt disp til bygging. Ikke KU
42 Boliger ved Klekken hotell Ikke videre
43 Boliger Nedre Klekken Få neg. I tilknytning til eks. boliger og nært skole mm. Ja
44 Boliger Klenneveien Ikke videre
45 Boliger Bergstjern Neg pga natur, jordbruk, landskap. Nei
46 Østre Berg/Klekken økogrend Neg. pga avstand, ikke i tilknytning til eks boligfelt, dyrka mark / skog. Nei
47 Boliger Ringkollveien Utvidelse av eks. boligfelt, men litt avsides. Få konsekvenser annet enn jordbruk / skog. Tja / ja
48 Boliger Andersløkkeveien Få konsekvenser, i tilknytning til eks. boligfelt og evnt 47. Se i fht 47 - ingen eller begge? Tja / ja
49 Boliger Ringkollveien øst for Bånntjern Ikke videre
50 Boliger Borgerenga Få neg, bortsett fra skog. Ja
51 Boliger Putten A Litt avsides. Skog. Mulig trafikkstøy. Avkjørsel må avklares nærmere. Nei
52 Boliger Putten B Litt avsides. Dyrka mark. Natur. Mulig trafikkstøy. Nei
53 Boliger Putten C Ikke videre
54 Boliger Sætrang Ikke videre
55 Boliger Åsa Få neg. konsekvenser, men ikke sentralt / prioritert område. Ja
56 Masseuttak Heen Sand Få neg. konsekvenser, bortsett fra skog. Boliger må hensyntas. Utvidelse av eks. Få inn krav om reg.plan / KU. Ja
57 Masseuttak Vågård Ikke videre
58 Næring ved jernbane Hensmoen Ok, men vurder om man bare tar med nord for jernbanen. Sør ok hvis 60 ok. Unngå MIS. Ja delvis
59 Næring Geiteryggen Hensmoen Skog / dyrkbar. Nært natur / elva. Nært eks næring. Nær noen boliger. Tja / nei
60 Næring ved Spenncon Hensmoen Utvider Spenncon. Få neg. konsekvenser. Nær en bolig. Ses i sammenheng med 58. Ja
61 Boliger Vågård Langt unna skole mm. Nært E16 og støy. Beslaglegger skog. Nei
62 Boliger Ulvenåsen Vågård Langt unna skole mm. Nært E16 og støy. Bratt terreng. Nei
63 Boliger Sørflaten, Vågård Ikke videre
64 Næring Eggemoen Stopp i andre planer pga ny E16 og dagens E16-kryss. Neg pga skog og friområde. Nei
65 Masseuttak Eggemoen Ikke eks. uttak. Natur og kulturverdier. Skog. Dårlig kapasitet E16-krysset. Nei
66 Boliger Viul Ikke videre
67 Bolig/næring Rua gård (område A) Område A I konflikt med dyrka mark, og delvis under høyspent. Ellers få neg. konsekvenser. Tja / nei
68 Boliger Rundtom (område sør) Sør for Hovsmarkveien Få neg. og i tilknytning til eks. boligfelt. Ja
69 Boliger nedre Begnamoen Få neg. og i tilknytning til eks. boligfelt. Ja



70 Industri Follum Vedtatt reg.plan
71 Boliger Børdalsmoen Skog / friområde beslaglegges. Mangler GS. Relativt sentralt, men ikke direkte i tilknytning til eks. ebyggelse. xx
72 Bolig/næring Hønengata 59 Fortetting i sentrum. Ingen neg. Ja
73 Bolig Rabba Storløkka 1 73-74 må ses sammen i fht adkomst friområde. Bør ikke ta med skråninga pga landskap og friområde. Ja delvis
74 Bolig Rabba Storløkka 2 Sikre adkomst friområde, ellers ok. Ja
75 Boliger Ve Dyrka mark, ellers ingen neg. Tja.
76 Boliger ved Veien skole Dyrka mark, ellers ingen neg. Tja.
77 Masseuttak Kilemoen nord Ta inn eks uttak, og evnt noe utvidelse i sør / sørvest, hvis ok ifht vannverk. Ikke masseuttak ned mot elva. Ja delvis
78 Boliger Tolpinrud Sentralt. Få neg. Ja
79 Boliger Petersøya Ikke videre
80 Boliger Tandberg Ikke i tilknytning til eks. Neg. pga avstand. Skog + dyrkbar mark, og ellers mye middels neg. Nei
81 Boliger Vesteren Ikke videre
82 Boliger Trygstadveien Nedre del ok. Øvre neg pga kulturminner og høyspent som deler området. Ja delvis.
83 Boliger Trygstad Se i sammeneheng med ja/nei for 82. I tilknytning til eks, med få neg. Ja
84 Verneverdig bygdetun Forslag vern, ikke kommuneplan
85 Verneverdig nikkelverk Forslag vern, ikke kommuneplan
86 Boliger Nakkerudgata (område nord) Nakkerud Område nord Få neg, men ikke prioritert område. Det finnes ledige tomter på Nakkerud. Ja
87 Bolig Engene vei, Nakkerud Bruksendring. Anbefales ikke.
88 Boliger Solum / Engene vei Ikke videre
89 Boliger Nedre Fegriveien A Ikke videre
90 Boliger Nedre Fegriveien (område B) Tyristrand Område B Få neg. 1,5 km fra sentrum. Ja
91 Boliger Hovli Tyristrand Skog + dyrka mark. Støy. Ny rv35 Nei
92 Boliger Sjkærdalen bruk Ikke videre
93 Boliger Justisveien Tyristrand Få neg. 1,5 km fra sentrum. Ja
94 Boliger Kindsåsveien Tyristrand Få neg, bortsett fra dyrka mark. Nært sentrum. Ja
95 Boliger Vælerenveien Tyristrand Få neg, men litt langt unna. Det finnes bedre alternativer, og behovet er ikke så stort. Nei
96 Hytte Hjelleveien, Ask Grensejustering / justering av formål
97 Boliger Ask sentrum Stor avstand. Støy. Landbruk. Kan ta med noe i i vest, for å få flere til å dele kostnad på ny adkomst. Nei / evnt noe
98 Masseuttak Prestmoen Natur, kultur, skog, E16/Ringeirksbane, nærmiljø / friluft. Nei
99 Næring Styggedalskrysset Ikke videre

100 Knestangåsen Skog. Litt for mye utenfor. På en topp. Har mulighet til å fortette på eks boligfelt, og bør ta det i denne omg. Nei



Fra: Eiliv Kornkveen [Eiliv. Kornkveen@ringerike.kommune.no]
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Emne: Tall til kommuneplan - beslag av jordbruksareal
Vedlegg: Dyrka mark som beslaglegges i ny kommuneplan - Krakstadmarka - nedre Haugsbygd.pdf; Fremtidig utbyggingsområder i
kommuneplan - areal for dyrka mark osv.docx; Gjeldende kommunepla_dyka mark_Ask.pdf; Gjeldende kommunepla_dyka
mark_Haugsbygd.pdf; Gjeldende k ommunepla_dyka mark_Krakstad.pdf

Hallo!

Her er tall og kart som Elin har laget gjennom en kartanalyse.

I tallene for ny kommuneplan ligger jordene i Krakstadmarka inne.

Av kartet ser du at Klekken gartneri ikke ligger inne som dyrka mark. Det er derfo r ikke inne i tallene men ligger inne som dyrkbar mark. Det er
laget manus for å rette dette opp i AR5.

Husk at dyrkbar mark har samme status i jordloven som fulldyrka areal.

Det som ligger i plan nå tilsvarer Buskerud fylkes kvote for nedbygging i 3 år. Legger vi til dyrka mark som forsvinner med vei og bane vil
Ringerike - region bruke opp fylkets kvote i over 4 år.

Mvh

Eiliv Kornkveen
Avdelingsleder
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Tlf. 409 17 847



Fremtidig utbyggingsområder i kommuneplan

Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord : 115 daa (29 arealer)

Fremtidige utbyggingsområder på overflate dyrka jord : 3 daa (2 arealer)

Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite: 47 daa (12 arealer)

Fremt idige utbyggingsområder på dyrkbar jord : 650 daa (33 arealer)

Gjeldende kommuneplan

Areal avsatt til boligformål der det per i dag er fulldyrka eller overflatedyrka jord: 381 daa (196
arealer)







Dyrka mark som er avstatt til boligområde i gjelde nde kommuneplan (196)

Boligområder i gjeldende kommuneplan (172)

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på fulldyrka jord (29)

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på innmarksbeite

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på overflatedyrka jord

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på dyrkbar jord

Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord (29)

Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jor d

Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite

Fremtidige utbyggingsområder på dyrkbar jord

Kp ArealformålOmråde

ArealressursFlate



Dyrka mark som er avstatt til boligområde i gjelde nde kommuneplan (196)

Boligområder i gjeldende kommuneplan (172)

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på fulldyrka jord (29)

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på innmarksbeite

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på overflatedyrka jord

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på dyrkbar jord

Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord (29)

Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jor d

Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite

Fremtidige utbyggingsområder på dyrkbar jord

Kp ArealformålOmråde

ArealressursFlate



Dyrka mark som er avstatt til boligområde i gjelde nde kommuneplan (196)

Boligområder i gjeldende kommuneplan (172)

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på fulldyrka jord (29)

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på innmarksbeite

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på overflatedyrka jord

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på dyrkbar jord

Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord (29)

Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jor d

Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite

Fremtidige utbyggingsområder på dyrkbar jord
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LMDs vudering av innsigelser til kommunedelplan for Krakstadmarka i Ringerike 

kommune  

Vi viser til brev av 31.10.2016 og til møte og befaring den 02.12.2016 i Ringerike kommune. 

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler å støtte innsigelsen til boligområde 

B_F8 og B_F12. Begrunnelsen for å støtte innsigelsen er at boligområdene ikke er 

avklart i overordnet plan. Det bør derfor gjennomføres en rullering av kommuneplanen 

slik at arealdisponeringen for hele kommunen blir vurdert samlet. 

 

Bakgrunn 

Saken gjelder omdisponering av to områder regulert til LNF-formål i kommunedelplan for 

Krakstadmarka på i alt 44 dekar med betegnelse B_F8 og B_F12. Kommunedelplanen ble 

vedtatt av kommunestyret den 30. juni 2016 med de uavklarte innsigelsene.   

 

Fylkesmannen har i brev av 31.januar 2013 reist innsigelse til planforslaget p.g.a. manglende 

ivaretakelse av nasjonale interesser knyttet til jordvern. Fylkesmannen har ved senere 

anledninger i behandlingen av kommunedelplanen opprettholdt innsigelsen. Etter gjentatte 

møter og drøftinger i saken, mente Fylkesmannen at det ikke hadde noen hensikt å 

gjennomføre mekling. Det har derfor ikke vært avholdt mekling i saken. Saken ble deretter 

oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

Kommunens vurdering 

Med bakgrunn i at det er planlagt ny Ringeriksbane og ny E-16 mot Oslo ønsker kommunen å 

kunne tilby sentrumsnære boliger i nær framtid med tanke på forventet befolkningsvekst. 

Hensikten med kommunedelplanen er å tilrettelegge for potensielt 800 nye boliger, ca 13 
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dekar offentlig eller privat tjenesteyting, samt mulighet for etablering av ca 6 dekar 

forretninger/bebyggelse som støtter opp under områdets behov for et nærsenter. 

Krakstadmarka ligger på østsiden av Storelva, og kontakten med Hønefoss by er planlagt å 

foregå i hovedsak over en gang- og sykkelbru til Schonglunden.  

Det stilles videre krav om etablering av samlevei mellom den nordlige og sørlige delen av 

området, samt en ny veitrasé mot Lisletta (Fv241), og veiforbindelse opp til de nye boområdene. 

Kommunen peker på at det må betydelige investeringer i infrastrukturtiltak til i området. For å 

få økonomi i prosjektene mener kommunen det er viktig med så mange boenheter som mulig. 

De omstridte områdene er for B_F12 på 34 dekar dyrka mark, men med områdene rundt kan 

det bygges ut totalt 56 dekar. For B_F8 er tallene 10,7 dekar mens ca 6 dekar av dette er dyrka 

mark. Kommunen ser for seg å bygge ut det største arealet med 70 boliger og det minste 

arealet med 20 boliger. Man ser for seg at utbyggingen er tilpasset barnefamilier med 

rekkehus og småblokker. Dette er minimumsanslag og vil kunne endre seg. 

 

Ringerike kommune har store planer både for næringsutvikling og boligbygging når 

samferdselsprosjektene (E16 og Ringeriksbanen) er på plass. 70 % av boligveksten skal tas i 

Hønefoss. Det skal tilbys gode og varierte boligtilbud og kommunen ser for seg at fortetting 

skal skje i Hønefoss by med næring og blokkbebyggelse. Kommunen mener derfor det er 

viktig med et godt boligtilbud for barnefamilier i sentrumsnære Krakstadmarka.  

 

Kommunen peker på at det er gjennomført nydyrking av 700 dekar som avbøtende tiltak og 

skriver om jordbruket i sin 2.gangs behandling av planforslaget datert 10.06.2016: 

"Jordbruk  

…..Områdene det er snakk om er i kommuneplanen avsatt til landbruks-, natur og 

friluftsformål (LNF, vises som grønt i kommuneplankartet). Rikspolitiske retningslinjer for 

samordnet bolig-, areal – og transportplanlegging, vedtatt 26.09.2014, kap 4.3 sier både at 

det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets 

behov. For ytterligere informasjon om jordbruksverdiene se planbeskrivelsens kap. 4.4.  

 

Hensynet til dyrka mark er tungt vektlagt i vurderinger av saker i Ringerike kommune. Etter 

at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 04.12.2012 har det blitt opparbeidet større 

nydyrkingsareal i kommunen. Hønefoss er i dag i en situasjon der samferdselsinvesteringer 

gjør det nødvendig å tilrettelegge for økt bosetting i fremtiden. I arbeidet med Krakstadmarka 

etter offentlig ettersyn ble det klart at infrastrukturinvesteringene vil bli så store at områdene 

som er foreslått tatt inn i planen kan være avgjørende for å få på plass infrastruktur som 

gangbro og dermed gjøre området til en sentrumsnær bydel med gode forbindelser for myke 

trafikanter."  

 

Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannen viser til at Ringerike har en gammel kommuneplan fra 2007. Denne bør 

rulleres, særlig med tanke på at Ringerike kommune står foran store utfordringer som ny vei 

og bane. Fylkesmannen er innforstått med at befolkningsveksten vil øke betydelig med ny 

Ringeriksbane og E-16. 
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Ved en kommuneplanrullering er det nødvendig å sette av arealer til næring og bebyggelse. 

Dette bør bl.a. skje gjennom fortetting av eksisterende bebyggelse. Fylkesmannen peker på at 

er det er et stort potensial for fortetting. 

 

Når det gjelder jordvern på nasjonalt nivå ble det i 2004 fastsatt at omdisponeringen av dyrka 

mark skulle halveres. På det tidspunktet hadde Buskerud ifølge Fylkesmannen en 

omdisponering på rundt 600 dekar i året. En halvering av dette vil for Buskeruds sin del bety 

en omdisponering på 300 dekar i året. Buskerud har ligget under 300 dekar i noen år. I 2015 

kom det en ny nasjonal jordvernstrategi der Stortinget strammet ytterlige inn på jordvernmålet 

som nå ikke skal overstige 4000 mål pr år innen 2020. For Buskeruds del mener 

Fylkesmannen at man derfor må ned fra 300 til ca. 200 dekar omdisponert areal pr år.  

 

Fylkesmannen mener de to aktuelle områdene er i strid med kommuneplanen for Ringerike.  

Det bør derfor gjennomføres en rullering av kommuneplanen for å få til et helhetlig grep med 

fortetting og utviklingsretning, og dermed unngå nedbygging av jordbruksarealer av nasjonal 

interesse. 

 

Fylkesmannen skriver i oversendelsesbrev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

den 14.10.16: 

" Likevel mener vi det blir feil å gjennomføre disse grepene i denne kommunedelplanen. 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike er fra 2007 og det er derfor viktig å få vedtatt en ny 

arealdel hvor arealdisponeringen for hele kommunen blir vurdert samlet. Videre er det viktig 

å utrede hva potensialet for nye boliger er i gjeldende planer og hvor stort 

fortettingspotensialet er i Hønefossområdet. Vi mener dette er helt avgjørende før nye 

arealer, og spesielt landbruksarealer av høy kvalitet, blir foreslått omdisponert til 

boligområder. Arbeidet med en ny arealdel er påbegynt i kommunen. Vi viser til at en viktig 

føring i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er at 

potensialet fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. 

 

Videre vil vi vise til at Ringerike kommune har gjennomført en jordpolitisk arealvurdering 

som blant annet dannet grunnlag for omdisponering av dyrka mark til byggeområder i 

gjeldende kommuneplan og som danner grunnlag for dette planarbeidet. I kommunedelplanen 

for Krakstadmarka er dagens jorde på ca. 51 daa ned mot Storelva foreslått omdisponert til 

boligformål. I gjeldende kommuneplan er dette området avsatt til byggeområde for offentlig 

formål. Det var tidligere tenkt å benytte dette området til skoletomt. 

 

Betydelige arealer med dyrka mark er derfor allerede vedtatt omdisponert til andre formål. 

Samtidig er det planer om nye samferdselsanlegg som vil beslaglegge nye arealer." 

 

Politisk grunnlag 

Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-2/14 om innsigelse i 

plansaker, har berørte statlige fagorgan adgang til å fremme innsigelse dersom planen er i 
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strid med nasjonale og viktige regionale interesser. LMDs rolle i denne sammenhengen er å 

sikre landbrukets arealressurser generelt, men med et spesielt ansvar for jordvern og 

kulturlandskap. 

 

Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil ta vare på god matjord, men balansere 

jordvernet mot storsamfunnets behov. I tillegg sier regjeringen at eiendomsretten er en 

grunnleggende rettighet og at den vil styrke bondens rett til å disponere sin egen eiendom. 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12. juni 2015, står det at det er en viktig oppgave i planleggingen å ta vare på god 

matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets øvrige behov. 

I nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 

26.09.2014 er det blant annet lagt vekt på betydningen av alternativvurderinger, herunder 

kartlegging av potensialet for fortetting og transformasjon ved forslag om omdisponering av 

verdifull dyrket eller dyrkbar jord. 

 

Ved Stortingets behandling av regjeringens jordvernstrategi (Prop.127 S, vedlegg 4) den 

08.12.2015, gjorde Stortinget vedtak i samsvar med næringskomiteens innstilling. I vedtaket 

fastsatte Stortinget det årlige målet for omdisponering av dyrka mark til 4 000 dekar, og ba 

regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020. Komiteen mente også at regional planlegging 

må styrkes og den ber regjeringen utrede bruk av regionale planer for å begrense utbygging av 

dyrka og dyrkbar mark. 

 

Landbruks- og matdepartementets vurdering 

Tidlig på nitti-tallet ble det foretatt en jordbrukspolitisk arealvurdering (JAV) av de 8 sørligste 

kommunene i Buskerud. Hensikten var å planlegge hvilke områder som skulle være 

fremtidige utbyggingsområder i et 30-års perspektiv. Der ble det skilt mellom 

landbruksarealer med sterke og mindre sterke landbruksinteresser. Mye av Krakstadmarka er 

derfor omdisponert fra landbruksformål i gjeldende kommuneplan (2007). Når det gjelder 

B_F8 og B_F12 grenser de til store sammenhengende jordbruksområder i øst og er klassifisert 

å ha sterke jordbruksinteresser. 

 

Stortingets nye mål for omdisponering på 4000 dekar pr år tilsier at jordvernet må håndheves 

strengt. Når en også tar i betraktning de store samferdselsplanene med påfølgende 

utbyggingspress, viser dette et behov for å kunne se kommunens arealpolitikk i en helhetlig 

sammenheng. De to områdene det er knyttet innsigelse til er fulldyrka jord av god kvalitet. De 

egner seg til gras- og kornproduksjon, og Fylkesmannen har vist til at denne regionen har 

svært høye kornavlinger pr dekar. 

 

Område B_F8 er på ca. 10 dekar og er et fulldyrka areal som grenser til jordbruksarealer i øst 

og kan ses i sammenheng med dette. Dette arealet er ikke avklart i overordnet plan og LMD 

mener det derfor er riktig å støtte innsigelsen.   
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Området B_F12 er på ca. 56 dekar hvorav 34 dekar er dyrka jord. Området har en 

avgrensning mot syd, og mot øst og nord grenser det mot de store sammenhengende 

jordbruksarealene øst for byen. Områdets arrondering i terrenget, størrelsen og manglende 

avklaring i overordnet plan, tilsier at en etter LMDs mening bør støtte denne innsigelsen.   

 

LMD har forståelse for kommunens argumenter om å planlegge boligbygging med tanke på 

den framtidige veksten i kommunen. Vi vil likevel vise til Fylkesmannens begrunnelse om at 

det ikke er riktig å gjennomføre disse grepene i denne kommuneplanen fra 2007, men gjøre 

dette gjennom en helhetlig og samlet vurdering i forbindelse med rullering av overordnet 

plan. Videre er det viktig å utrede hva potensialet for nye boliger er i gjeldende planer og hvor 

stort fortettingspotensialet er i Hønefossområdet. LMD mener at dette er viktig før nye 

arealer, og spesielt landbruksarealer av høy kvalitet, blir foreslått omdisponert til 

boligområder.  

 

På befaring og møte 2.12.16 viste kommunen til at de har kommet langt i prosessen med en 

ny kommuneplan, dog ikke arealdelen. De har likevel ikke presentert en oversikt over 

tomtereserver, fortettingspotensial og et estimert fremtidig boligbehov.  

 

Konklusjon 

LMD anbefaler å støtte innsigelsen til boligområde B_F8 og B_F12. Begrunnelsen for å støtte 

innsigelsen er at boligområdene ikke er avklart i overordnet plan.  Det bør derfor 

gjennomføres en rullering av kommuneplanen slik at arealdisponeringen for hele kommunen 

blir vurdert samlet. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Geir Dalholt (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Toril Anita Kjos 

 rådgiver 
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Oppstart av 431- Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram 
 

Forslag til vedtak: 

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn. 

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret. 

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. 

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense. 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmann anbefaler oppstart av områdereguleringsplan Hønefoss. Planen skal utvikle en 

attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal skape en 

fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp og vekst i persontransport skal tas 

av kolletiv, sykkel og gange.  

Planen skal legge rammene for et styrket sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser. Planen skal tilrettelegge for trygge gang- og sykkeltraseer, lokalisere 

bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen og 

imøtekomme fellesprosjektets plan. Den skal knytte sammen eksisterende offentlige rom, 

parker og blågrønne strukturer, og etablere nye når byen fortettes. 

 

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum, 

for alle brukere av byen; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende. 

Planen vil ikke angi noe definert tidsperspektiv eller gyldighetsramme, men revideres ved 

behov når den ikke lenger fungerer hensiktsmessig. 

 

Plandokumentet vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske 

utviklings- og utbyggingstiltak i sentrum. Planen skal være tydelig og forutsigbar på 

overordnet rammeverk og viktige fysiske strukturer som grøntstrukturer, byroms- og 
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gatestrukturer og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer. Innenfor dette rammeverket må 

planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og spennende løsninger.  

 

Rådmann mener at forslaget er tilstrekkelig gjennomarbeidet og de temaer som bør utredes i 

prosessen er ivaretatt. 

 

Innledning 

Plan og bygningsloven § 12 bestemmer hvordan reguleringsplaner og prosesser skal være. 

§12–2 definerer en områderegulering, og en områderegulering kan gi krav om 

detaljregulering. Områdereguleringer som innebærer vesentlige endringer må følge §§ 4-1 og 

4-2. som gjelder planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredning. Det er også krav om 

blant annet fellesbestemmelser, kartgrunnlag, oppgaver og myndighet generelle 

utredningskrav og medvirkning i loven. 

 

Planprogrammet redegjør for planprosessen gjennom beskrivelse av formål, rammer- og 

retningslinjer, dagens situasjon, sentrale målsetninger, utredningsbehov, medvirkning og 

framdrift. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet. 

Mandatet for igangsetting av arbeid med områderegulering for Hønefoss er beskrevet under 

tidligere behandlinger og vedtak. 

 

Etter vedtak om høring av planprogram vil det bli igangsatt en innledende fase med formål 

om å definere og detaljere det videre planarbeidet. I denne fasen vil det bli vurdert om de 

prosessene det er lagt opp til er hensiktsmessige for formålet med planen. Viktige vurderinger 

i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det kan legges opp til ulike 

detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort en vurdering av om 

planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av pågående planer 

innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig fastsettelse av 

planavgrensningen. 

 

I 2014 vedtok kommunestyret å avvente oppheving av reguleringsplan nr. 64 (stadfestet i 

1976), som er dagens byplan for Hønefoss sentrum. Dette ble gjort for å legge til rette for en 

samordning med planarbeid for Ringeriksbanen, stasjonsområdet, og innfartsløsninger fra 

E16. Det ble vedtatt at 64-planen bør oppheves gjennom en planprosess hvor en ny plan 

tilpasset fremtidig behov erstatter den gamle.  

 

Parallelt med planarbeid for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for 

Ringeriksregionen, hvor målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til rette 

for en bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport. Den regionale planen vil 

blant annet munne ut i en tiltaksliste som kan videreføres i en eventuell bypakke og søknad 

om bymiljøavtale.  

 

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet i Ringeriksregionen kan det bli 

nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for buss, 

gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfattende endret med ny E16 

og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Dette kan være at man skal 

kjøre inn til byen og ut igjen, i stedet for gjennom byen. Det bør vurderes gode løsninger som 

tangerer byen fremfor å belaste bykjerne. Innfartsparkering og nye bruer kan være en del av 

en slik løsning. Det bør legges vekt på å legge til rette for fremtidsrettet løsninger som 

autonome busser og andre utslippsfrie, støysvake løsninger som bedre passer inn i et trivelig 

bybilde. Noen av tiltakene vil være så omfattende at de vanskelig vil kunne finansieres over 
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fylkeskommunale og kommunale budsjetter. For Hønefoss sentrum er det en rekke 

utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir svært viktige. Dette forutsetter god og 

samordnet koordinering mellom fylkeskommunen, kommunene og staten for de ulike planene 

i regionen. Planprogrammet er utarbeidet av egne ressurser fra regionalt plankontor, ressurser 

fra Buskerud Fylkeskommune og konsulentbistand fra Asplan Viak. 

 

Beskrivelse av saken 

I dagens situasjon har Hønefoss bysentrum har en rik historie, interessant beliggenhet og 

variert topografi mellom elveløp. Elveløpet danner en barriere i byen, men er også en viktig 

kvalitet. Hønefoss har en historisk byplan som må bygges videre på. Bysentrum er til viss 

grad utflytende, preget av mye biltrafikk, store åpne parkeringsplasser, og uutnyttede 

bykvartaler. Viktige målpunkter som bussterminal og jernbanestasjon har plassering isolert fra 

hverandre, og jernbanestasjonen har uklar sammenheng med bysentrum. 

 

Planforslaget 

Planen skal legge rammene for fortetting og videre i bygging i sentrum med bymessig 

utforming og bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, høyder, byrom, torg, 

møteplasser og parker. Bysentrum skal bli mer kompakt og urbant, tilpasset vekst og 

bærekraft gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser. Bysentrum skal være et attraktivt 

og tilgjengelig sted å leve, og være for alle befolkningsnivåer uavhengig av funksjonsnivå.  

 

For å sikre en utvikling som bygger opp under, og utnytter potensialet som skapes gjennom 

etablering av Ringeriksbanen, og samtidig bevarer kvaliteter som gir byen særpreg og gjør 

Hønefoss til et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og besøke, er det nødvendig å ha en god 

arealplan i bunn. Planarbeidet tar sikte på å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for valg av 

hvor og hvordan byen skal utvikles, og som gir forutsigbarhet og føringer som sikrer at 

utviklingen skjer i samsvar med ønsket utvikling.  

 

Overordnede mål for byutviklingen: 

 

1. Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. 

2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp. 

3. Vekst i persontransport skal tas av kolletiv, sykkel og gange. 

 

Fire sentrale målsetninger er valgt for planarbeidet: 

 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal, drosjesentral, 

sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen 

 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser 

 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel 

 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende, og sikre 

nye når byen fortettes 

 

Transportanalyse 

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss vil påvirke trafikksituasjonen.  

Planlagt etableringen av Ringeriksbanen og ombygging av Hønefoss stasjon er en utløsende 

faktor for planarbeidet. Med avkjøring fra ny E16 fra vest og ny trasé Eggemoen – Nymoen 

vil trafikkmønstrene og trafikktallene gjennom Hønefoss endres.  
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Boligfortetting, nærmiljø og bomiljø 

Det er ønskelig med flere boliger i og nær Hønefoss sentrum.  

Det er prognostisert sterk befolkningsvekst, samtidig er det behov for at veksten blir mest 

mulig basert på miljøvennlige transportformer, som lettest kan oppnås med bynære boliger. 

Bynære boliger bidrar også til aktivitet, trivsel og trygghet i sentrum.  

 

Mobilitet 

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss vil påvirke trafikksituasjonen. I tillegg 

til virkning for det overordnete trafikksystemet vil dette også påvirke gatebruk, transport, 

mobilitet og trafikksikkerhet i Hønefoss sentrum. Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. 

Det mangler et enhetlig, sikkert og sammenhengende sykkelveinett.  

 

Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer 

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer som er blå/grønne. Samtidig er det 

konkurranse fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse 

interessekonfliktene må avklares.  

Hønefoss sentrum har en interessant beliggenhet og variert topografi mellom elveløp. 

Elveløpet er en viktig kvalitet, som den blågrønne strukturen i byen må bygges opp om.  

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold 

Planen fremmes nå som en områdereguleringsplan. Det vil være tids- og ressurskrevende å 

utarbeide en områderegulering for et så stort sentrumsområde. I en innledende fase i 

planarbeidet bør det vurderes om kommunen er mer tjent med å heller lage en 

kommunedelplan for sentrum, og utarbeide områdereguleringer for mindre områder parallelt 

med denne.  

 

En planavgrensning bestemmes av hvilke forhold planen tar sikte på å løse. Forslag til 

planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektivknutepunkt og 

trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringerikesbanen med InterCity-stasjon. Avgrensningen er gjort i samråd med Buskerud 

fylkeskommune.  

 

En stor avgrensning gir fleksibilitet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige løsninger 

og gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområdet. Dette er særlig relevant 

for samferdselsløsninger og blågrønne strukturer i sentrumsområdet.  

 

Alle grunneiere og berørte som ligger innenfor grensa og som berøres av grensen varsles. 

Grensen vil også være avgrensningen av den juridisk bindende planen. Planens 

influensområdet vil gå utover den formelle plangrensa, fordi det er nødvendig å utrede ulike 

temaer utover denne grensa. For eksempel når det gjelder transportutredningen, vil 

influensområdet gå helt ut til fellesprosjektets forslag til ny E-16. Forslag til ny E-16 

Nymoen-Eggemoen vil også ligge innenfor influensområdet fordi trafikkberegninger for 

denne strekningen vil redusere trafikken i Hønengata med 3000 ÅDT. Temakart for sykkel vil 

også gå langt ut over planområdet.  

 

Planen vil omhandle det sentrale sentrumsområdet, men ikke tilførselsveier fra ny E-16 inn til 

knutepunkt eller bysentrum. Tilførselsveier eller omklassifisering av veier må løses i andre 

planer, etter at arbeidet med områdereguleringen har gitt svar på hvilke andre behov som det 

er behov for. Det kan også gjelde andre nødvendige tiltak som vil være nødvendig å 
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gjennomføre. Arbeidet med en transportutredning er startet opp og gjennom framdriften av 

dette arbeidet vil en få en oversikt over tiltak som utløser andre planprosesser. 

 

Gjeldende og nye detaljreguleringer 

Gjeldende reguleringsplaner i Hønefoss sentrum består av et lappeteppe av planvedtak fra 

forskjellige tidsepoker. Den arealmessige største reguleringsplanen i sentrum er 

reguleringsplan nr. 64, vedtatt 20.12.76. Planen er omtalt i vedtaket i kommunestyret 

24.04.14, hvor det forutsettes at planen og tilhørende delplaner erstattes. Arbeid med de eldre 

reguleringsplanene blir sentralt i det videre arbeidet med områdereguleringen. Vedtatte planer 

av nyere dato vil hovedsakelig sys inn i områdereguleringen.  

 

Det er igangsatt arbeid med en rekke detaljreguleringsplaner i sentrum utenom 

fellesprosjektet. Planprosesser som startes opp nå må samordnes og koordineres med 

pågående prosesser. Det blir viktig med gjensidig informasjon og dialog. 

Det vil være mulig å utforme detaljregulering for kvartaler/delområder parallelt med at 

områdereguleringen utarbeides. Detaljreguleringen vil da kunne behandles samtidig med eller 

like i etterkant av områdeplanen. Det vil være mulighet for påvirkning gjennom drøftinger, 

men det kan ikke utelukkes at den kommunale områdereguleringen konkluderer annerledes 

enn det som er forutsatt i forslag til detaljregulering. I tillegg til parallell utarbeiding av 

områderegulering og detaljregulering, kan reguleringsplanforslag og byggesøknad utarbeides 

og behandles parallelt, jf. PBL §12-15. Det må i tilfelle være enighet mellom kommune og 

forslagsstiller om dette. Ved slike parallelle arbeidsformer som beskrevet foran, er det 

hensiktsmessig å koordinere prosessene slik at områdereguleringen og detaljreguleringer 

samordnes. 

 

Utredningsprogram 

I henhold til bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning 

skal planforslagets virkning på miljø- og samfunn utredes. Utredningsprogrammet er en svært 

sentral del av planprogrammet og vil beskrive temaer og problemstillinger som skal 

undersøkes. I tabellform vil det presenteres hvilke temaer som skal utredes og i hvilken form 

utredningene skal ha. Dette materialet benyttes videre inn i den samla konsekvensutredningen 

som skal utarbeides. Det bør vurderes nærmere i løpet av høringen av planprogrammet om det 

er hensiktsmessig at utredningsprogrammet formuleres noe enklere, ved at flere temaer 

utredes/beskrives enklere som del av planbeskrivelsen framfor egne rapporter eller notater. 

 

Prosess 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltagere, opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.  

 

Med bakgrunn innspill som kommer i høringsperioden, fastsetter kommunestyret endelig 

planprogram. Deretter utarbeides forslag til områdereguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning som legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Etter 

gjennomgang av innkomne merknader legges planen fram for kommunestyret til 

sluttbehandling. 
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Medvirkning 

Plan- og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn av 

planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge gjennom 

for eksempel barnetråkkregistreringer. 

 

Det skal legges opp til en bred medvirkning underveis i planprosessen gjennom åpne 

informasjonsmøter og planverksteder / temamøter. Møtene vil bli annonsert i Ringerikes Blad 

og på kommunens internettside. Det vil være åpent for påmelding til 

planverkstedene/temamøtene, organisasjoner, lag og foreninger vil inviteres spesielt.  

 

Oppsummering av resultatene fra planverkstedene vil redegjøres for i planforslag som legges 

fram til politisk behandling. 

 

Fremdrift 

Framdrift vil henge sammen med avgrensning av planområdet, målsetninger for planarbeidet, 

plannivå og detaljeringsgrad, ressurser til arbeidet. Rådmannen kommer nærmere tilbake til 

framdrift ved fastsettelsen av planprogrammet.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende planstrategi for Ringerike kommune ble vedtatt 29.09.16, sak 124/16. 

Handlingsprogrammet støtter opp om målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og et av 

hovedsatsningsområdene er å tilrettelegge for vekst, økt verdiskaping og et robust næringsliv. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04. 2015, er det poengtert at 70 % av av framtidig 

befolkningsvekst skal skje i Hønefoss. I gjeldende arealdel, vedtatt i 2007, er det meste av 

arealene innenfor planavgrnsningen til områdereguleringen avsatt til sentrumsformål, i tillegg 

til boligarealer. 
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I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, er et av de mest sentrale målene høy 

befolkningsvekst og at 70 % av framtidig bosetting skal skje i Hønefoss. Hønefoss skal være 

attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad. Ringerike kommune skal legge til rette 

for effektive samferdselsløsninger. 

 

I gjeldende kommuneplans arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, er det meste av arealene 

innenfor planavgrensningen avsatt til sentrumsformål, i tillegg friområder, boligarealer 

områder avsatt til idrettsanlegg og annet byggeområde.  

 

Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Saken var oppe til behandling i mars 2017, 

men ble utsatt. Formannskapet ønsker workshop i forkant av behandling. Vekstmålet i 

samfunnsdelen ligger til grunn for arealdelen og utviklingen i Ringerike kommune. 

 

Grønn plakat for Hønefoss ble vedtatt 30.11.2000. Planen inneholder føringer for 

grøntstruktur, landskapsvurderinger og nærlekeplasser i Hønefoss.  

 

Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss vedtatt i 29.06.95, gjelder for området 

som er omfattet av 64-planene. 

 

I Kommunedelplan E16 Eggemoen – Nymoen anslår trafikkvurderingen en redusert 

trafikkbelastning på Fv 35 gjennom Hønefoss på opptil 20 %, dette er avhengig av løsning, 

Planprogram for KDP Eggemoen – Nymoen ble fastsatt i formannskapet 20.09.16 (sak 

175/16) 

 

Nytt hovedvegsystem i Hønefoss ble lagt frem til sluttbehandling 30.10.2008, sak 136/08. 

Alternativ 0+ ble vedtatt. Dette alternativet innebærer å utbedre eksisterende vegsystem med 

nye tilfartsveier og optimalisering av disse. Deler av sentrumsområdene i Hønefoss har siden 

1976 vært regulert til vegformål i reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner med 

kvartalsplaner som utfyller den opprinnelige planen. Her er det regulert inn en avlastningsvei 

som har en sammenheng med resten av vegsystemet i 64-planene. Kommunedelplanprosessen 

utredet mange alternative løsninger. Dette arbeidet kan benyttes og deler av det legges til 

grunn for å finne nye opptimaliserte løsninger basert på en annerledes situasjon enn i 2008. 

Etter kommunestyres vedtak i 2008 har det vært et politisk ønske om å avklare fremtidig bruk 

av områdene regulert til vegformål. 

 

Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE) vil blant annet legge 

følgende føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum: 

 

 Plassering og utforming av knutepunkt på Hønefoss jernbanestasjon  

 Ny innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne gi nye 

trafikkmønstre og trafikkbelastning. 

 

Ut fra planprogrammet til den statlige planen blir tilknytning mellom Hønefoss stasjon, 

sentrum og annet kollektivtilbud en viktig del av dette planarbeidet.  

 

Konseptutvalgsutredningen for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) ble 

ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige strategier 

for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by, og det nære omland fram mot 2040. Vedtaket til 

kommunestyret er referert under. 
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Det skal utarbeides regional plan for Ringeriksregionen i perioden 2017 – 2020, i regi av 

Buskerud Fylkeskommune. Planen er en oppfølging av KVU Hønefoss og blir grunnlag for 

inngåelse av avtale med staten om bypakke og bompengefinansiering 

 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud skal legges til grunn i arbeidet med 

kommuneplaner og reguleringsplaner i fylket, og bidra til at kommunene får et 

styringsredskap i forbindelse med etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling. 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.15 skal legges til grunn for kommunenes arbeid med planstrategier og annet 

planarbeid. 

 

Juridiske forhold  

Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram: 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 

4.1 og KU-forskriften § 5. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende byplan «64-planen» ble vedtatt 18.12.75. 

 

Vedtak i Formannskapet 02.12.2014 Sak: 208/14 : 

Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt 

i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel. 

 

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss.  

Kommunestyre vedtok 27.08.2015, sak 104/15: 

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. 
 

Det fremgår av saken at Ringerike kommune ønsker å ta i bruk «områdeprogram» i 

byplanarbeidet, som redskap for å korte ned planleggingstida og for å framskaffe tidlig vedtak 

om føringer for planarbeidet. 

 

Kommunestyrets vedtak 30.6.2016 i sak (109/16) om plansamarbeid i Ringeriksregionen: 

1. Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen for plansamarbeid i 

Ringeriksregionen. 

2. Kommunestyret ber rådmannen etablere dette samarbeidet så snart som mulig, 

rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale med partene. 

3. Økte kostnader innarbeides i fremtidige budsjetter. 

 

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 
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Tabellen som viser tidsperpektivet viser at områderegulering skal være en del av oppgavene 

som skal gjennomføres. Dette fremgår også av modell som er skissert for samarbeidskoseptet. 
 

Kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss, vedtatt i Kommunestyret 30.10.2008, 

sak 136/08:  

Forslag til Kommunedelplan for nytt hovedveisystem, alternativ V2, forkastes. 

Alternativ 0+ vedtas. 

.Rådmannen gis i oppdrag å utrede tiltak som på kort- og mellomlang sikt gir de beste 

trafikale løsninger og legger til grunn at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med 

Statens vegvesen. 

4.Rådmannen gis i oppdrag og i forbindelse med kommuneplanarbeidet å utrede 

fremtidige løsninger med utgangspunkt i alternativ 0+, herunder blant annet 

vurdering av forbindelse mellom Kongens gate og Hønengaten og tverrforbindelsen 

mellom Kongens gate og Støalandet, samt alternativene S1 og tverrforbindelsen T3. 

Det legges til grunn at utredningene med alternative løsninger gjøres i nært 

samarbeid med Statens vegvesen. 

5.Kommunestyret ber rådmannen søke å fremskynde ferdigstillelse av stamvegen Rv 

35 Nymoen – Eggemoen. 

6.Det legges frem en fremdriftsplan i første møte i 2009. 

 

Konseptutvalgsutredning for transportsystemet i Hønefoss (KVU Hønefoss), vedtatt i 

kommunestyret 27.08.2015, sak 103/15: 
 

1. 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. 

2. Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet 

legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Andre relevante vedtak:  

 Kommunal planstrategi 2016-2020, vedtatt i Kommunestyre 29.09.16, sak 124/16. 

 Plansamarbeid i Ringeriksregionen, vedtatt i Kommunestyre, 30.06.2016, sak 109/16 

 Konseptutvalgsutredning for transportsystemet i Hønefoss (KVU Hønefoss), vedtatt i 

kommunestyret 27.08.2015, sak 103/15. 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt i Kommunestyret, 30.04.2015 sak 

62/15. 

 Reguleringsplan 64 og forholdet til de pågående samferdselsprosjektene – framdrift og 

planprosess, vedtatt i Kommunestyret 24.4.2014 sak 59/14.  

 Ringerikspakka vedtatt oppstart i Kommunestyret 02.12.2010 sak 130/10 (10/2547-3) 
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Økonomiske forhold og prosess 

Området som er varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. 
Arbeidet med en så stor og komplekst plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært 

tidkrevende og uforutsigbar. Det er derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet 

før det er mer konkretisert, gjennom for eksempel en innledende fase. 

  

Fra planprogrammet: Etter vedtak om høring av planprogram vil det bli igangsatt en 

innledende fase med formål om å definere og detaljere det videre planarbeidet. I denne fasen 

vil det bli vurdert om de prosessene det er lagt opp til er hensiktsmessige for formålet med 

planen. Viktige vurderinger i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det 

kan legges opp til ulike detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort 

en vurdering av om planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av 

pågående planer innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig 

fastsettelse av planavgrensningen. 

  
Derfor foreslås det en tre trinns-rakett der innledende fase (fase 1) må gjøres før man kan 

prise fase 2 og 3: 
  
Fase 1 - Innledende fase  

Hensikt: Klargjøre problemstillinger, utfordringer, mål og strategier. 

Definere og detaljere det videre planarbeidet med tydelige framdriftsplaner  

Vurdere planprosess og planens detaljeringsnivå. I denne fasen vil det være viktig å rigge 

organiseringen av prosjektet. Forslaget er at innledende fase starter med en workshoper/åpne 

møter med politikere og grunneiere. Omfanget av en slik fase vil være usikker, men 

anslagsvis antas et ressursforbruk på i størrelsesorden kr 500` – 750.000, avhengig av 

kommunens interne ressursbruk. Det forutsettes da at kommunen selv tar 

merknadsbehandling i forbindelse med oppstart av planen (omfang ca 2 timer pr merknad) 

  

Fase 2 – Plangrunnlag  

Hensikt: Få opp et plangrunnlag som viser de strukturelle grepene i planen, mobilitet og 

byrom, parker og blå-grønnstruktur. Enighet om hva som skal reguleres og planavgrensning. 

Viktige vurderinger i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det kan 

legges opp til ulike detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort en 

vurdering av om planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av 

pågående planer innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig 

fastsettelse av planavgrensningen. Denne fasen må mest sannsynlig suppleres med 

mulighetsstudier for områder som det ikke ligger føringer for eller for å få sikret 

sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. Denne fasen vil inneholde en stor usikkerhet i 

forhold til medvirkning, planavgrensning og prosess som vanskelig lar seg prise. 

  

Fase 3 – reguleringsplan med KU (fram til 1. gangs behandling), Plankart, planbestemmelser, 

planbeskrivelse, KU med nødvendige tema (trafikk, støy, geoteknikk, flom, rekreasjon, blå-

grønn struktur, sosial infrastruktur, kulturminner osv), møteserier mellom eventuelle 

konsulenter, kommunen og eksterne (myndigheter, grunneiere), oppdragsledelse og KS. 

Denne fasen vil inneholde en stor usikkerhet i forhold til medvirkning og prosess som 

vanskelig lar seg prise. 

 

Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfarinstall tilsier at dette arbeidet 

kan koste fra 3,5 – 7-8 millioner.  
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Behov for informasjon og høringer 

Forslag til planprogram skal sendes på høring og offentlig ettersyn før det fastsettes i 

kommunestyret. Rådmannen skal avholde internt møte med relevante enheter i kommunen før 

planprogrammet fastsettes. Innspill herfra vurderes og blir eventuelt innarbeidet i 

planprogrammet. Det legges opp til en bred medvirkning under høring av planprogrammet. 

Planprogrammet angir i kapittel 6.3. «Medvirkning» hvordan kravet om informasjon og 

medvirkning i planprosessen skal ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Det er gjort en vurdering av hvilke plantype som egner seg best til formålet overordnet plan 

for Hønefoss. En sentrumsplan vil kunne ha form som en kommunedelplan etter reglene i 

plan og bygningsloven kap. 11 eller en områdereguleringsplan etter reglene i kap. 12 i samme 

lov. 

 

En områdereguleringsplan er en mer ressurskrevende og tidkrevende planprosess enn en 

kommunedelplan. Den gir et bedre styringsverktøy og flere avklaringer i selve planen, slik at 

plankrav kan unngås i større grad. Plandokumentet vil bestå av et plankart med bestemmelser 

og retningslinjer. Plankart og bestemmelsene vil være juridisk bindende, mens retningslinjene 

vil utdype hva som er ønskelig. Intensjonen er at områdeplanen skal være direkte grunnlag for 

byggesaksbehandling. Planen vil så langt mulig ikke inneholde plankrav om utarbeiding av 

detaljreguleringsplan, men for enkelte områder hvor avklaringer ikke vil kunne gjøres på 

sentrumsplannivå, vil dette likevel bli aktuelt. Sentrumsplanen skal inneholde en prioritering 

av de viktigste strategiske tiltak og prosjektene. Denne skal tas videre inn i kommunens 

handlingsprogram der kostnader skal inngå.  

 

En kommunedelplan er en overordnet plan som kan utarbeides for bestemte områder, temaer 

og virksomhetsområder. Med å velge kommunedelplan som plantype kan prosessen fra 

kommunedelplan fram til byggesak skje på følgende måte: kommunedelplan – områdeplan – 

detaljplan – byggesak. 

 

En kommunedelplan er en mer overordnet plantype, mens en områdereguleringsplan er mer 

detaljert og gir samtidig større rettigheter for berørte grunneiere og naboer som vil bli direkte 

underrettet om mulighet for å påklage planvedtaket. Valg av plantype må gjøres i 

planprosessen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det legges opp til at formannskapet, som styringsgruppe, skal avklare prinsipielle spørsmål 

underveis i prosessen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig å få på plass en reguleringsplan som vil være et forutsigbart 

styringsverktøy for ønsket vekst og fremtidsrettetutvikling for regionhovedstaden Hønefoss. 

 

For Hønefoss sentrum er det en rekke utfordringer som skal løses som gjør at plangrepene blir 

svært viktige. For å oppnå målet i kommuneplanens samfunnsdel om at Hønefoss skal være 

det mest spennende vekstområdet på Østlandet, må det bygges opp under de store 

samferdselsinvesteringene som kommer. Det må tilrettelegges for befolkningsvekst og nye 

arbeidsplasser. En bærekraftig og funksjonell løsning for trafikkavviklingen Hønefoss vil 
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være en sentral del av planarbeidet, og et overordnet veisystem og knutepunktsutvikling skal 

prioriteres. 

 

Det er gjort en vurdering av hvilke plantype som egner seg best til formålet med overordnet 

plan for Hønefoss. Rådmann anbefaler oppstart av områdereguleringsplan Hønefoss, selv om 

prosessen kan bli krevende. Det er mange elementer som gjør at en detaljert plan med stort 

omfang kan kreve mye ressurser og økonomi for å gjennomføres. Fremdriften avhenger også 

av eventulee innsigelser fra andre myndigheter. Underveis i planprosessen skal det vurderes å 

dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og plangrense.  

 

Planavgrensning er vurdert ut fra hvilke forhold planen tar sikte på å løse. Forslag til 

planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektivknutepunkt og 

trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringerikesbanen med InterCity-stasjon. 

 

I fasen etter høring av planprogrammet skal detaljeringsnivå i ulike deler av 

områdereguleringen vurderes. Rådmannen drøfter rundt dette. Detaljeringsnivå vurdres i løpet 

av hele planprosessen. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å legge ut planprogrammet til offentlig 

ettersyn på grunnlag av innspill fra møtet. Nødvendige justeringer og oppdateringer kan også 

foretas. Rådmannen skal avholde internt møte med relevante enheter i kommunen før 

planprogrammet fastsettes. Innspill herfra vurderes innarbeidet i planprogrammet. 

 

Det legges opp til en bred medvirking under høring av planprogrammet. 

 

Rådmann mener at forslaget med tilhørende temaer som skal utredes, i tilstrekkelig grad er 

ivaretatt på nåværende tidspunkt i planprosessen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Vedlegg 

 

Forslag til planprogram 

Planavgrensning 

Oppsummering fra workshop i kommunestyret 15 desember 

 

Utrykte vedlegg: 

 

Kommunedelplan for gående og syklende: 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Temaplaner1/Kommunedelplan-for-gaende-og-syklende/ 

Oppstart av områdeplanarbeid i Hønefoss, sak 104/15: 

http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-

styring/sru/#se:mote/moteid:1590/utvalgid:667 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-

kommunal-planlegging/id2416682/ 

Fylkesdelplan for handel og senterstruktur:  

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Regionale%20planer%20og%20strate

gier/Fylkesdelplan%20for%20handel,%20service%20og%20senterstruktur%20i%20Buskeru

d.pdf 

KVU Hønefoss 

http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/KVU%20H%c3%b8nefoss/KVU

-rapport%20mars%202015.pdf 

Saksframlegg og møteprotokoll «Plansamarbeid i Ringeriksregionen» 
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FORORD

Det settes med dette i gang formelt planarbeid for Hønefoss sentrum. Hensikten med
arbeidet er å legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss, og lage en plan
som kan gi noen overordnede rammer for hvor og hvordan byen skal utvikles .

Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få et InterCity - tilbud som gir ca. 30
min. reisetid til Oslo. Som følge av Ringerikesbanen f orventes det en økt befolkningsvekst
i Hønefoss, og som kan gi opp 10.000 nye innbyggere frem mot 20 30. Ringerike
kommune vil kunne ha 40.000 innbygg ere i 2030, og regionen nærmere 80.000. En ny
jernbanes tasjon i Hønefoss må planlegges som et godt integr ert kollektivknutepunkt i
byen.

I brev fra Samferdselsdepartementet ( datert 30.08.2015 ) forventes det at lokale
myndigheter bygger opp under investeringene for Ringeriksbanen og ny E16 gjennom
aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder , og at transportetatene og lokale myndigheter
i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.

Hønefoss er en by og regionsenter m ed korte avstander. En h andels - og
byutvikling sanalyse fra 2012 viste at 60% av befolkningen b or i eller rett utenfor sentrum .
30 % bor innenfor 20 minutters gangavstand og 65 % har mindre enn 15 minutters
sykk eltur fra Søndre Torv. Samtidig er det gode muligheter for å fortette Hønefoss
sentrum med flere boliger og ar beidsplasser tett på stasjonen. Det te igjen gir stort
pot ensial for å tilrettelegge for gående og syklister i Hønefoss.

Innspill til forslag til planprogram sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per
post til Ringerike kommune, areal - og byplankontoret, postbo ks 123 sentrum, 3502
Hønefoss. Frist er angitt på høringsbrev o g på Ringerike kommunes internettsider.

Ringerike kommune, 6.04.17
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1 I N N LEDN IN G

1.1 Bakg runn / mandat for planarbeidet
Planprogrammet redegjør for planprosessen gjennom beskrivelse av formål , rammer - og
retningslinjer, dagens situasjon, sentrale målsetninger , utredningsbehov, medvirkning og
fra mdrift. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet .

M andatet for igangsetting av arbeid med områderegulering for Hønefoss er
kommunestyret s vedtak 30.6.2016 i sak (109/16) om plansamarbeid i Ringeriksregionen.
Det er gjort flere sentrale vedtak som har ført frem til de nne prosessen.

Etter vedtak om høring av planprogram vil det bli igangsatt en innledende fase med formål
om å definere og detaljere det videre planarbeidet. I denne fasen vil det bli vurdert om de
prosessen e det er lagt opp til er hensiktsmessig e for formålet med plan en . Viktige
vurderinger i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det kan legges
opp til ulike detaljeringsnivå for enkelte del områder og tema. Det vil også bli gjort en
vurdering av om planen kan deles i mindre planer , med egen fremdrift. H åndtering av
pågående planer innenfor planavgrensningen må avklares , og det må foretas en endelig
fastsettelse av planavgrensningen.

I 2014 vedtok kommunestyret å avvente oppheving av reguleringsplan nr . 64 (stadfestet i
1976), som er dagens byplan for Hønefoss sentrum . Dette ble gjort for å legge til rette for
en samordning med planarbeid for Ringeriksbanen, stasjonsområdet og innfart sløsninger
fra E16. Det ble vedtatt at 64 - planen bør oppheves gjennom en plan prosess hvor en ny
plan tilpasset fremtidig behov erstatter den gamle.

Parallelt med plan arbeid for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for
Ringeriksregionen , hvor målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til
rette for en bærekraftig utvikling fo r bolig, næring, arealbruk og transport. Den regionale
planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som kan videreføres i en bypakke (jf. sak
om oppstart av Ringerikspakke og konseptvalgutredning vedtatt i KST 2.12.2010 og kap.
2.2 i planprogrammet) .

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet i Ringeriksregionen kan det
bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for
buss, gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfatten de endret

med ny E16 og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Dette kan
være at man skal kjøre inn til byen og ut igjen, i stedet for gjennom byen. Det bør vurderes
gode løsninger som tangerer byen fremfor å belaste bykjerne. Innfart sparkering og nye
bruer kan være en del av en slik løsning. Det bør legges vekt på å legge til rette for

Figur 1 - 1 Ringeriksregionen består av Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner (Kilde:
Næringsmagasin 1 - 2015 for Ringeriksregionen)
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fremtidsrettet løsninger som autonome busser og andre utslippsfrie, støysvake løsninger
som bedre passer inn i et trivelig bybilde. Noen av tiltakene v il være så omfattende at de
vanskelig vil kunne finansieres over fylkeskommunale og kommunale budsjetter. For
Hønefoss sentrum er det en rekke utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir
svært viktige. Dette forutsetter god og samordnet koordineri ng mellom fylkeskommunen,
kommunene og staten for de ulike planene i regionen.

1.2 Formål med planen og planprosessen
Hensikten med planforslaget er å fastlegge noen overordnede ramme r for utvikling av
Hønefoss som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter , med en tydelig identitet
og et bredt utvalg av funksjoner. I Hønefoss skal det bygges opp under de store
samferdselsinvesteringene som kommer , ved å tilrettelegge for befolkningsvekst og nye
arbeidsplasser i sentrum, i samsvar med målet i kom muneplanens samfunnsdel -
Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. En bærekraftig og
funksjonell løsning for trafikkavvikling en i Hønefoss vil være en sentral del av arbeidet .

Ringeriksbanen er under planlegging , og det er ventet a v reguleringsplanen for prosjektet
foreligger våren 2018 . B yggeperiode n vil i henhold til prosjektets planprogram for e gå
mellom 2019 og 2024. Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden me llom Oslo og Bergen
betraktelig. Ringeriksbanen vil være en del av IC - net tverket rundt Oslo, og knytte regionen
og Oslo sammen Bergensbanen vil på sikt kunne ta over noe av flytrafikken mellom
Østlandet og Vestlandet. B åde InterCity - togene og B ergensbanen vil stoppe i sentrum .

V ekstkraften Ringeriksbanen utløser skal brukes ti l å videreutvikle Hønefoss . Med de rette
grepene kan Hønefoss utvikles til en levende og vital by, noe mer enn kun en soveby for
Oslo. Hønefoss skal bli mer kompakt og tilgjengelig , slik at innbyggerne kan nå det meste
til fots eller med sykkel . Dette vil igjen gi grunnlag for mer bykvalitet og liv i sentrum, et
bedre marked for sentrumshandel , og et variert service - og kulturtilbud. Hønefoss skal bli
triveligere og mer tilgjengelig for alle, også for de som av ulike grunner har begrenset
aksjon sradius , som funksjonshemmede, barn og eldre.

Tilknytning mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av
planarbeidet . Muligheter for å etablere en kollektivakse og bedre framkommeligheten for
buss vil også være viktig.

De t skal planlegges for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem , tilpasset
forventet og ønsket befolknings - og næringsvekst. Stasjonsområdet bør være lett
tilgjengelig for gående, syklende og kollektiv reisende. Det må også v urderes hvordan
bilen ka n komme seg effektivt inn til sentrum og jernbanestasjonen, og ut igjen ut en å
nødvendigvis måtte k jøre gjennom byen. Et framtidig trafikksystem må blant annet løse
transportbehovet til stasjonen. E n del av løsningen vil kunne bli et nytt veisystem .

Stat ens v egvesen har på bestilling fra Samferdselsdepartementet , utarbeidet en
konseptvalgutredning (KVU) for Hønefoss. Konseptvalgutredningen vil sammen med
regional plan for Ringeriksregionen og statlig plan for Ringeriksbanen og E16 legge
føringer for plana rbeidet for Hønefoss sentrum og mulighetene fo r å søke om en bypakke.

KVU Hønefoss omfatter mulige strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss sentrum
fram mot 2040. Statens vegvesen anbefaler M iljøkonseptet , som innebærer stor satsing
på kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder
nord - og sørsiden av byen bedre sammen.

1. Ringerike kommunes uttalelse til KVU Hønefoss ( 27.8.2015 ) 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.

2. Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at
Miljøkonseptet legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss.

3. 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.

4. 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. En delig avgjørelse sentralt må
derfor oppfattes som logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for store deler av veinettet i Høn efoss og vil i løpet
av 2017 gjennomføre en omfattende trafikkutredning for Hønefoss i samarbeid med
kommunen . Tiltak som framk ommer i denne utredningen bør innarbeides i planarbeidet
for Hønefoss sentrum .
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En utfordring for planarbeidet er ønsket om sterk vekst i Hønefoss parallelt med nasjonale
forventning er om en reduksjon i biltrafikken i byområde r . Uten et effektivt transportsystem
øker presset på arealene utenfor byen , som igjen bidrar til å svekke sentrum som
knutepunkt og bomiljøkv aliteter forringes. Det blir viktig å se på tiltak som kan hindre
byspredning.

1.3 Målsetninger
Overordnede mål for byutviklingen:

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der
mennesker trives.

(2) Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
(3) Vekst i persontransport skal tas av kolle k tiv, sykkel og gange.

Fire sentrale målsetninger/temaer er valgt for planarbeidet :

Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal,
drosjesen tral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjon en
Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser
Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
Offentlige rom, parker og blågrønne struktur er – knytte sammen eksiterende , og
sikre nye når byen fortettes

Dette er nærmere utdypet i kap. 4, Sentrale tema for planarbeidet .
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET

Dette kapitlet gir en kort fattet oversikt over de mest sentrale rammene for planarbeidet –
statlige, regionale og kommunale rammer og planforutsetninger.

Forslag til planavgrensning, det vil si området det er varslet planoppstart for, er redegjort
for og vist i delkapittel 2.3.

2.1 Statlige og regionale planforutsetninger
KVU Hønefoss - Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) ble
ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mul ige
strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland frem mot 2040. I
prosjektgruppen har også Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune,
Buskerud fylkeskommune og Jernbaneverket vært deltakere.

Konseptvalgutredningen ble utarbeidet før planarbeidet for Ringeriksbanen ble prioritert,
og forholder seg i liten grad til effektene av Ringeriksbanen. KVU er til behandling i
kommunal - og moderniseringsdepartementet for ekstern kvalitetssikring.

Ringerike kommunes uttalelse til KVU Hønefoss (vedtak i kommunestyret 27. 0 8. 2015 ):

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
R ingeriksbanen 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
komb inasjon 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.

Statlig detaljregulering av fellespros jektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)

Tiltaket er definert som fellesprosjekt veg/bane og statlig reguleringsplan, og berører tre
kommuner (Bærum, Hole og Ringerike) og to fylker (Akershus og Buskerud).
Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16 Høgkastet - Hønefoss (FRE) er bundet prosjekt i
gjeldende Nasjonal transportplan (NTP). V edtak av NTP 2018 - 2029 er planlagt i Stortinget
sommeren 2017. Følgend e vil legge føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum :

Plassering og utforming av Hønefoss jernbanestasjon
Prosj ektet, og særlig Ringeriksbanen, vil knytte Ringerike nærmere Oslo ( r eisetid
med jernbanen fra Hønefoss til Oslo reduseres med 50 minutter fra dagens 1 time og
30 minutter til en reisetid på ca. 40 minutter , tilsvarende blir det redusert reisetid på
Bergen sbanen)
Ny innkjøring og kryssplasse ring fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne gi nye
trafikkmønstre og trafikkbelastning

Avgrensning for planarbeidet for Hønefoss sentrum vil tangere , eventuelt overlappe
plangrense for statlig regulering av Ringeriksbanen og E16. Varselområdet vil stedvis
overlappe med planområdet for FRE. Den statlige reguleringen vil kun omfatte
stasjonsområdet for jernbanen. Eventuelt kollektivknutepunkt med buss ved stasjonen må
kommunen avklare med planarbeidet for Hønefoss sentrum. Tilsvarende gjelder
arealutvikling rundt stasjonen.

P lanprogram for fellesprosjektet ble sendt på høring vinteren 2016 med frist 10. januar
2017. Planprogrammet er planlagt fastsatt våren 2017, offentlig ettersyn av
regu leringsplanforslaget er planlagt høsten 2017 og vedtak er planlagt i 2018.
Byggestart/ferdigstillelse er avhengig av prioritering i NTP 2018 - 2029.
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Kommunedelplan E16 Eggemoen – Nymoen

Trafikkvurderingen anslår, avhengig av løsning, en redusert trafikkbela stning på Fv. 35
gjennom Hønefoss på opp mot 20 %. Planprogram for KDP E16 Eggemoen – Nymoen ble
fastsatt i formannskapet 20.09.2016 (sak 175/16).

Regional plan f or Ringeriksregionen

Det skal utarbeides regional plan for Ringeriksregionen i perioden 2017 – 2020, i regi av
Buskerud fylkeskommune. Planen vil legge premisser for areal - og transportbruk i
Ringerike.

2.2 Kommunale rammer og planforutsetninger
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.2007) dekker hele Ringerike kommune og viser
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, herunder behov for

vern og utbygging. Arealdelen er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre kommunens
overordnete målsettinger som framgår i samfunnsdelen (se figur 2 - 1) . Utsnitt fra
kommuneplanens arealdel for Hønefoss se ntrum er vist i figur 2.2.

Figur 2 - 2 K ommuneplan ens arealdel 2007 - 2019

Figur 2 - 1 Utsnitt for Hønefoss sentrum fra kommuneplanens arealdel 2007 - 2019
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Kommuneplanens arealdel er unde r revisjon og skal 1.gangs behandles i 2017. Revidert
versjon ble lagt fram for formannskapet i mars 2017, saken ble utsatt og workshop vil
arrangeres før 1. gangs behandling.

Kommunedelplan for n ytt hovedvegsystem i Hønefoss

I 2008 ble forslag til kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss lagt fram til
sluttbehandling, etter en lengre prosess med utredning av flere alternativer.

Vedtak i kommunestyret 30.10.2008:

1. Forslag til Kommunedelplan for nytt hovedveisystem, alternativ V2, forkastes.
2. Alternativ 0+ vedtas.
3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede tiltak som på kort - og mellomlang sikt gir de beste

trafikale løsninger og legger til grunn at dette arbeidet skjer i nært samarbeid me d Statens
vegvesen.

4. Rådmannen gis i oppdrag og i forbindelse med kommuneplanarbeidet å utrede fremtidige
løsninger med utgangspunkt i alternativ 0+, herunder blant annet vurdering av forbindelse
mellom Kongens gate og Hønengaten og tverrforbindelsen mellom Kongens gate og
Støalandet, samt alternativene S1 og tverrforbindelsen T3. Det legges til grunn at
utredningene med alternative løsninger gjøres i nært samarbeid med Statens vegvesen.

5. Kommunestyret ber rådmannen søke å fremskynde ferdigstillelse av stamve gen Rv 35
Nymoen – Eggemoen.

6. Det legges frem en fremdriftsplan i første møte i 2009.

Alternativ 0+ innebærer å utbedre eksisterende vegsystem (ny e tilfarter og optimalisering).
Dette er ikke ytterligere definert.

Reguleringsplan nr. 64 og forholdet til de pågående samferdselsprosjektene –
framdrift og planprosess (sak 59/14)

Vedtak i kommunestyret 24. 04.2014 :

1. Oppheving av reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner, inkludert Vesttangenten,
avventer avklaringer i overordna plan - og utredningsarbeid knytta til byutvikling og
transportbehov. Dette gjelder først og fremst Ringeriksbanen med stasjonsområde, innfart til
byen fra E16 samt KVU for transportsystemet i Hønefoss - området.

2. Reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner bør oppheves gjennom en p lanprosess hvor
en ny plan tilpassa framtidige behov erstatter den gamle.

3. Sluttbehandling av 0605_370 Detaljregulering for Askvegen 1 - 3/St. Olavsgate 7 - 9 utsettes
inntil videre. Hensikten er å holde mulighetene åpne for en form for sentral
avlastningsveg/k ollektivakse. Utsettelsen vil gjelde inntil transportbehovet i området er
avklart.

Oppstart av Ringerikspakke og konseptvalgutredning

Vedtak i Kommunestyret 2.12.2010:

De trafikale utfordringene i Hønefoss er utilfredsstillende og det er derfor behov fo r å
komme fram til en framtidig transportløsning for Hønefoss der veg, kollektiv og sykkel ses
i sammenheng. Det foreslås å starte arbeid med en Ringerikspakke der løsninger og
finansiering ses i sammenheng. Første steg på vegen er å utarbeide en konsept -
v algutredning.

1. Kommunestyret beslutter oppstart av arbeid med Ringerikspakke.
2. Samferdselsdepartementet oppfordres til å igangsette KVU/KS1 for framtidig

transportsystem i Hønefossområdet.
3. Arbeidet med KVU organiseres og gjennomføres i henhold til beskrivelsen i saken.

Oversendelsesforslag til rådmannen fra Einar Zwaig (Rødt):
Det bes spesielt tatt med i vurderingen tiltak for å redusere den tidligere påviste store
interne biltrafikken mellom nord og sør i Hønefoss, inkludert styrket kollektivtilbu d
mellom opprettede parkeringsoppsamlinger ved hovedinnfartsårene til byen.

Kommune planens samfunnsdel ( 2015 - 2030, vedtatt 30. 0 4.2015 )

Ringerike kommune skal ha klima - og miljø som retningsgivende for utforming av
framtidige utviklingsstrategier. Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor grønn
teknologiutvikling.

Ringerikes visjon fram mot 2030 er at vi skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet, veksten skal være balansert og livskraftig og målet er at det innen dette skal bo
40 000 innby ggere i kommunen. 70 % av veksten skal tas i Hønefoss.

Vi ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i
etableringsfasen. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og
regionhovedstad og være et forbilde innen energieffek tivisering, bruk av fornybar energi



9

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

og reduksjon av utslipp, Vi skal ha effektive samferdselsløsninger, videre økt verdiskaping
og produktivitet i kommunen og et ro bust næringsliv med god bredde.

Av samfunnsdelen følger at byplan for Hønefoss skal utarbeid es, hvor følgende tema er
viktige:

Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Bynære friluftsområder
Vurd ering og innarbeiding av Grønn p lakat
Verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byro m
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Fortetting: utnyttelse og høyder
Senterstruktur i byen
Estetikk: materialbruk, farger og former
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Gjeldende regulering

Gjeldende regulering i Hønefoss sentrum består av et lappeteppe av planvedtak fra
forskjellige tidsperioder. Figur 2.3 viser en oversikt over gjeldende regulering. Eldre planer
er ikke digitalisert, hvor det vises bare planavgrensning. Den area lmessig største
reguleringsplanen i Hønefoss sentrum er reguleringsplan nr. 64, vedtatt 20.12.1976
(se figur 2.4) . Mange etterfølgende planvedtak i områder og kvartaler innenfor planen er
gjor t siden. Planen er omtalt i vedtaket i kommunestyret 24.04.2014 , hvor det forutsettes
at planen og tilhørende delplaner erstattes.

Figur 2 - 4 Reguleringsplan nr. 64, Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976.Figur 2 - 3 Gjeldende regulering i Hønefoss sentrum.
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Liste over gjeldende reguleringsplaner

S aksn r . Navn Vedtaksdato Planid
1900/244 Schjongslunden 21.10.2014 298 - 05

1900/26 Løkka og Schjongstangen 10.04.2014 120 - 03

2015/2635 Byporten 04.05.2015 313 - 02

1900/362 Kvartal 48 27.06.1996 64 - 48

1900/348 Hønefoss sentrum 20.12.1976 64 - 02

1900/34 Adkomst Benterudgaten 04.01.1979 128

1900/258 Boligområde på Benterud 04.05.2006 311

1900/353 Kvartal 19 27.09.1990 64 - 19

1900/35 Petersøya 29.10.1980 129

1900/358 Kvartal 35 - 36 23.09.1983 64 - 35 - 36

1900/356 Kvartal 25 26.10.1989 64 - 25

1900/357 Kvartal 31,32,33,34 29.11.1978 64 - 31 - 32 - 33 - 34

1900/355 Kvartal 23 26.10.1981 64 - 23

1900/229 Sentr.stopp for kollektiv 31.10.2002 289

1900/160 Gang/syk.v/Vesternbakken 28.09.2000 223

1900/364 Kvartal 51 C 08.06.1979 64 - 51c

1900/305 Hønengata 18 - 20 29.11.2012 358

2014/261 Hønengaten 26 27.10.2016 394

1900/363 Kvartal 51 A 13.03.1978 64 - 51a

1900/365 Kvartal 55 30.08.1990 64 - 55

2014/1183 Strandgata 1 - showscene og restaurant 10.12.2015 398

1900/222 HELGESBRÅTEN 26.09.2002 281

1900/245 Hønefoss - senteret 08.06.2006 300 - 02

1900/360 Kvartal 42 02.02.1979 64 - 42

1900/352 Kvartal 16 24.03.1988 64 - 16

1900/354 Kvartal 21, Ny adk. Tippen 23.05.1984 64 - 21

1900/231 Endring rutebilplata 07.07.2004 292 - 02

1900/266 Brutorget 05.12.2012 314 - 01

1900/350 Kvartal 11 21.10.1987 64 - 11

1900/125 Rådhuset 31.02.1956 20

1900/349 Hoffgårdsgt./forlengelse 22.11.1978 64 - 03

1900/310 Hofsfossveien 1,3 og 5 12.12.2013 369

1900/33 Movald 22.05.2003 127 - 05

1900/198 Rabba og Storløkka 23.11.2006 261

Gjeldende kommuneplan gjelder foran følgende gamle reguleringsplaner:
1900/372 Hønefoss 18.02.1956 7

1900/403 Ved St. Hanshaugen 07.01.1958 9

1900/406 Ankersgt./Blyberghaugen 21.03.1991 9 - 04

1900/55 S - V av Norderhov 25.08.1947 15

Tabell 2 - 1 Gjeldende reguleringsplaner

Reguleringsplaner under arbeid

I tillegg til planarbeidet for Ringeriksbanen og Hønefoss stasjon er en rekke
reguleringsplaner under arbeid i området:

Pl anid N avn S tatus Kommentar
NO211604 Ringeriksbanen og E16 Planlegging igangsatt

427 Byporten Politisk oppstart

421 Lloyds marked Kunngjøring av
planoppstart

421 Stormarkedet Tippen Politisk oppstart Utsatt politisk

420 Kvartal 46 1. gangsbehandling HMA

414 Kvartal 36 Storgata -
Sundgata

Oppstart

387 Øya 2. gangsbehandling HMA Innsigelse

385 Arnemannsveien 2. gangsbehandling HMA

370 Askveien 1 - 3/ St. Olavsgate
7 - 9

2. gangsbehandling HMA Utsatt politisk

366 Områderegulering for
Kunnskapsparken Ringerike

2. gangsbehandling HMA Innsigelse
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395 Nordre park boligsameie Offentlig ettersyn Innsigelse

330 Soknedalsveien 5 - 27 1.gangsbehandling FSK Utsatt politisk

Tabell 2 - 2 Reguleringsplaner under arbeid i Hønefoss sentrum

Fremtidsbilder for Hønefoss - Parallelloppdrag for Ringerike komm une

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss.

Kommunestyre vedtok 27.08.2015, sak 104/15:

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.

For å få tegnet et godt bilde av mulighetene for Hønefoss sentrum når Ringeriksbanen
kommer fikk kommunen utarbeidet et parallelloppdrag, i samarbeid med Norske
arkitekters landsforbund (NA L). Tre arkitektgrupper med bred kompetanse fikk i oppdrag å
tegne hvert sitt fremtidsbilde av byen , hvor hvert tema hadde noe ulik innfallsvinkel.

Forslagene viser hvilken retning byen kan utvikle seg i, og gir et rikt tilfang av ideer som
kan brukes i v idere byutvikling. Evalueringskomiteen kom med sine anbefalinger
22.6.2016 . Anbefalingene tar hensyn til nasjonale forventninger og har mål om å gi
føringer som sikrer at Hønefoss utvikler seg til å bli en selvstendig og vital by i
Osloregionen , med tydeli g identitet og et velfungerende næringsliv.

Anbe falinger fra parallelloppdraget :

Knytt jernbanestasjonen best mulig til sentrum og sikre god tilgjengelighet
Sats på sykkelbyen Hønefoss
Lag sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert
Prioriter bussene og avlast sentrum for biltrafikk
Fortett og gi bygg, gater og plasser en bymessig utforming i et utvidet
sentrumsområde
Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen

Flett elvelandskapet og sentrum sammen
Gjør sentrum til et attraktivt sted å leve for a lle befolkningsgrupper
Sentrum må bli et attraktivt næringsområde
Det offentlige må legge sine funksjoner i sentrum og legge opp til utstrakt sambruk
Suppler elektrisitet og fornybar fjernvarme med bygningsintegrerte energis ystemer
Bruk vannhåndtering og overvann til å berike bymiljøet

Andre planer og utredninger

Andre planer og utredninger som le g ges til grunn for planarbeidet (ikke uttømmende):

Energi - og klimaplan for Ringerike, vedtatt 0 2.12.2010
Temautredning for Kulturminner Hønefoss
Handels og by utviklingsanalyse for Hønefoss
Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik
By - og stedsutvikling i Ringeriksregi onen 2030 – Samferdselsanalyse
Mulighetsstudie Schjongslunden
Gr ønn plakat, vedtatt 30.11.2000
Kommunedelplan for gående og syklende, vedtatt 29.6.1995
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Kartlegging av situasjon f or myke trafikanter

2.3 Planavgrensning
En plana vgrensning bestemmes av hvilke forhold planen tar sikte på å løse . Forslag til
planavgrensning muliggjør å erstatte 64 – planen, vurdere kollektivknutepunkt og
trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for
Ringerikesbanen med InterCity - stasjon .

Avgrensingene er gjort etter nøye vurdering og er avpasset slik at den gir rom fo r å ta med
ulike alternative løsninger, for eks empel gangbruer, sykkelveier, veikorridorer og
grøntstruktur. Utarbeid elsen av en byplan er kompleks, derfor er avgrensingen satt slik at
den gir rom for en planmessig løsning av utfordringene planarbeidet vil møte. Forslag til
planavgrensning er vist i figur 2.5.

Som utgangspunkt vil planarbeidet starte opp med målsetning om å lage en
områderegulering som dekker området vist i figur 2.5. Dette er hjemlet i behov for å sikre
at arealer som er nødvendige for gj ennomføring av tiltak er juridisk bundet gjennom
vedtatt reguleringsplan. En områderegulering gir hjemmel for grunnerverv og er derfor det
beste verktøyet for å gjennomføre ulike tiltak som planen vil hjemle . Gjennomføring av
plan vil bli gitt stør re oppme rksomhet i både KU og planbeskrivelse.

En stor avgrensning gir fleksibilitet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige
løsninger og gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområdet. Dette er
særlig relevant for samferdselsløsninger og blågrønne strukturer i sentrumsområdet.

Det vil samtidig være både tids - og ressurskrevende å utarbeide en områderegulering for
et så stort sentrumsområde. I en innledende fase i planarbeidet bør det vurderes om
kommunen er mer tjent med å heller lage en kommunedelplan for sentrum, og utarbeide
områdereguleringer for mindre områder parallelt med denne.

Det vil også være behov for å avklare grensesnittet mellom områdeplan for Hønefoss
sentrum og detaljregulering for Hønefoss stasjon

Figur 2 - 5 Varslet planavgrensning
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3 BESKRIVE LSE AV DAGE N S SITU ASJON
Dette kapittelet gir en kortfattet beskrivelse av planområdet i dag.

3.1 By - og landskapsbilde

Beliggenhet

Hønefoss er kommunesenter i Ringerike kommune og regionsenter i Ringeriksregionen .
Hønefoss er trafikknutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E16, Rv 7, Rv 35 samt
Bergensbanen. Oslo, Drammen, Hokksund og Gardermoen kan nås med bil i løpet av en
time. Sandvika, Asker og Lier nås innen 40 minutter.

Osloregionens areal - og transportstrategi peker konkret på Drammen, Hønefoss,
Hokksund og Ko ngsberg som del av re gionens flerkjernete utvikling .

Den urbane strukturen i by kjernen omkranses av viktige og produktive jordbruksarealer og
skogkledde åser. Bebyggels esstrukturen i Hønefoss består i vesentlig grad av eneboliger,
også i de sentrale områd ene. Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund bru
i sør og Hønefoss bru i nord. Boligsatellittene H augsbygda og Heradsbygda ligger 3 – 5 km
unna sentrum, henholdsvis øst og vest for byen.

Landskapskarakter

Bystrukturen ligger hovedsakelig på flatene der Begna og Randselva flyter sammen til
Storelva. Hønefoss sentrum er delt i flere deler av elvenes slyngninger. Bebyggelsen

rundt strekker seg opp på furumoene i vest og mot de frodige jordbru ksarealene i øst.

Stedskarakter

Mange anser etabler ingen av en
av de første sagene som starten
på historien omkring fossen og
etableringen av Hønefoss.
Hønefoss fikk offisiell bystatus i
1852, og ble en egen
bykommune. Den nye byen ble
kartfestet i 1851 og byområdet
innlemmet da Sørsiden ned til
Sundet, Øya, Nordsiden med
Blyberghaugen, Holtangen og
de ler av Vesterntangen.

Den gang var Nordsiden tettest
bebygd. Den første
reguleringsplanen ble vedtatt i
1856 og denne har vært
retningsgivende for utviklingen
av Hønefoss sentrum frem til
nyere tid. Senere utbygging og
byplaner har fulgt
kvartalsstrukture n.

Frem til den industrielle
revolusjon besto Hønefoss
hovedsakelig av lav
trehusbebyggelse. Som følge av
flere bybranner (1854 og et par
mindre branner i 1870 - årene )
ble det innført nye byggeforskrifter som begrenset gesimshøyden for trehus til fem meter.
Myndighetene hadde som intensjon å presse frem økt interesse for oppføring av murhus.
Fra 1860 ble det oppført noe sentral murhusbebyggelse, og trenden tok seg opp mot
slutten av 1800 - tallet.

Figur 3 - 1 Oversiktsbilder av Hønefoss sentrum

Figur 3 - 2 Oppmålings - og reguleringskart vedtatt i 1856
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3.2 Kulturminner og kulturmiljø
Hønefoss har en svært rik kultura rv med
verneverdig bebyggelse og fredede anlegg.
Den parallelle fremveksten av skognæring,
industri og jordbruk har vært styrken til
Ringerike, og som etter hvert har utviklet
knutepunktet Hønefoss. Områdeplanen vil
berøre tre kulturmiljøer med båndlegging
hensynssone C jfr. pbl. § 11 - 9. Innenfor to
av de utvalgte hensynssonene ligger det
fredete anlegg som har en egen
båndlegging med hensynssone D.

Den sentrale delen av Hønefoss, med
jugendgårdene og sentrumsbebyggelse i
Stabellsgate, Storgata og deler av Søndre torv har bebyggelse med høy verneverdi.
Historien strekker seg tilbake til byens første år. Bygningene viser variasjon innenfor
stilperioden som rådet siste kvartal 1800 frem til første kvartal på 1900; jugend, historisme
og noe klassisme, men også bebyggelse av nyere dato.

Her er flere store bygårder med en høy grad av autentisitet og høy arkitektonisk og
kunstnerisk verdi. Industrietableringen og byen som handelsknutepunkt kommer tydelig
frem i denne delen av Hønefoss og er en del av vår viktige historie som må synliggjøres.

Nordre torv er byens eldste torv. Nordre Torv er i dag regulert til område av antikvarisk
kulturell verdi. Området har et autentisk uttrykk med bebyggelse fra siste halvdel 1800 -
tallet. Bydelen representerer sveitserstilens ut trykk, med iblandet historisme, jugend og
myk - funkis. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på Blyberghaugen, men
det lille arbeidersamfunnet, som representerer en annen side av Hønefoss enn det
bevarte velstående bebygde miljø, er verdt å minne s.

Deler av planområde favner også om deler av det helhetlige villaområde Løkka, uten
nyere boliger eller andre bygningstyper. Mange bygninger har en høy grad av autentisitet.
Området er typisk for boligstrøk i byer og større tettsteder.

3.3 Blågrønn struktur og naturmangfold
Elvene og de grønne åsene og dalsidene rundt gir byen et grønt preg, og er viktige
landskapselementer. I Storelva er det etablert og merket en farled for båter fra Tyrifjorden
og opp til Glatved brygge som ligger nedstrøms Hønefos sen.

Schjongslunden er et viktig bynært friluftsområde for Hønefoss. Schjongslunden har
historisk vært et viktig område for folk i Hønefoss; en gang med uteteater, dansegulv og
restaurant, senere friluftsbad og idrettsarenaer.

I dag er det en godt etab lert idrettspark i området, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongslundens desidert mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger
seg langs Storelva rundt hele Schjongslunden.

Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefoss.
Petersøya har det meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og
kirkegården. Petersøya ligger i nær til Søndre park med sin aktivitetspark (Tufteparken),
utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette området er flomutsat te og er til tider
utilgjengelige når større flommer opptrer.

Et viktig nytt element i bybilde er Glatved brygge. Her er endepunktet for den merkede
båtleden opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for båtsightseeing med Dronning Tyra.
Brygga er gjenstand fo r større og mindre arrangementer, et uformelt treffsted utomhus og
et yndet sted for soling og mating av fugler.

Nordre park og Søndre
park er viktige grønne
lunger i byen. Parkene er
planlagt etter prinsipper for
gamle engelske
landskapsparker og
hove dtrekkene er bevart.
Parkene brukes ved
spesielle anledninger og er
med på å komplettere
aktivitetene som
regionbyen har å by på.
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Det er blant annet to viktige naturtyper (se kart i midten under). Storelva ved Hønefoss,
vest for Schjongslunden tilhører den viktige naturtypen Kroksjøer, flomdammer og
meandrende elveparti. Her er også den nær truede arten fiskemåke observert
(naturbase.no). På den søndre delen av Schjongslunden har vi den viktige naturtypen
Gammel barskog (naturbase.no).

En del av fugleli vet i byen er nært knyttet til elvene. Kvinanda er en typisk karakterfugl for
Hønefoss by.

En gren av storørretstammen gyter et stykke oppe i Randselva og Storelva, forbi
Hønefoss, er viktig for storørreten for å komme seg fram til gyteplassene.

3.4 Sosial in frastruktur, idrett, skole, barnehage og rekreasjon

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av undervisnings - og omsorgstilbud vil møte
store utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i byområdet. Kommunen må gjøre
lokaliseringsanalyser og v urdere organisering av tilbudene. Skoler, barne hager og
omsorgstilbud finnes i liten grad representert innenfor planområde.

Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til mer liv og livsutfoldelse og bidra til
rasjonell sambruk av bygninger og arealer. D et er mange kirkesamfunn og m enigheter
som skaper byliv i helgene og bidrar til et aktivt kulturliv .

Det bor få barnefamilier i sentrum, spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente
mønsteret med at eldre flytter til sentrum, og barnefamiliene overtar eneboligene i
utkanten. Vi har den klassiske utfordringen for byboligene med å gi d e stor nok uteplass
samt skjerming mot trafikkstøy. Det bygges og planlegges boliger i sentrum. Det bygges
også mye i utkanten av byen.

Som følge av kunnskapsbedriftene og innflytting fra Oslo og Bærum, har det etter hvert
utviklet seg en bykultur som verdsetter det urbane liv. Kulturlivet blomstrer og særlig
innenfor musikk og revy er det stor aktivitet på nasjonalt nivå. Utelivet er fortsatt
begrenset, men økende. Det er også et vel etablert og rikt tilbud innenfor idrett; Hønefoss
arena er et sentral t møtested for idrett - og helsetilbud beliggende i sørøstre del av
planområdet.

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsområder. Samtidig er det konkurranse
fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må
avklares. For å bedre folkehelseprofilen må byen i større grad tilrettelegges for aktivitet i
nærområdene, der folk bor.
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3.5 Teknisk infrastruktur Dagens vegsystem er i prinsipp det samme som midt på 1800 tallet. Det er ikke tilpasset
dagens og fremtidens behov. Bilen dominerer de daglige reisene, bilbruk dekker omkring
70 % av hovedtransporten, kollektivtransport dekker omkring 7 %. Det er dårlige f orhold
for gående og særlig syklende, omkring 19 % går til fots og 4 % benytter sykkel.
Gatenettet bør styrkes for å sikre god fremkommelighet for myke trafikanter,
kollektivtrafikk til sentrum og jernbanestasjon.

Det er få bruer. Bruene har smale fortau og kjørebaner og ingen sykkelfelter. Hønengata
er bygd om i senere tid og har sykkelfelt. Gatebildet med gatemøbler er delvis fornyet i
forbindelse med framføring av fjernvarme. Det er en utfordring å skape et
sammenhengende gang - og sykkelnett som øker a ndelen myke trafikanter.

Hønefoss stasjon ligger nordvest i planområdet og knytter i dag trafikk fra Hønefoss til
Oslo via Roa og Drammen. Jernbanen har spilt en stor rolle historisk, men jernbanens
linje om Roa/Drammen har etter hvert mistet betydning so m kommunikasjon mot Oslo.
Med ny Ringeriksbane vil Hønefoss få en renessanse som jernbaneby. Hønefoss vil få en
stasjon på Inter - City - nettet, med en halv times reisetid til Oslo om Sandvika.

Det ligger også utfordringer knyttet til teknisk infrastruktur - overvannshån d tering i dagen
og ønske om å skille kloakk og overvann. Det er mye gamle vann - og avløpsledninger i
grunnen. Det meste er separert, kloakk /overvann, men ikke alt. Til nå har ikke Hønefoss
vært rammet av store skader på rørnett eller veier p ga. sterk nedbør. De fleste steder i
byen er det områder nær elva som er mottaker av overvann.

I H ønefoss er det etablert fjernvarme, basert på brenning av biologisk materiale.
Fjernvarmeanlegg med varmesentraler på Hvervenmoen og Follum, og i tillegg k an det
tilbys fjernkjøling. Sentralen på Follum kan produsere både kraft og varme. Vardar Varme
har konsesjon for levering av fjernvarme i planområdet.

3.6 Fareområde og forurensning

To store elver, Begna og Randselva møtes midt i byen, nedenfor fossen og d anner
Storelva. Randselva og Storelva løper i meander i landskapet. Det er elver med mye vann
og de er flomutsatt.
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Elvebreddene er ofte bratte og høye. Kantene er dekket av vegetasjon. Flommene og de
høye kantene har ført til at det er lite bebyggelse lan gs elvene i motsetning til byer som
har elveos i sjø. Elvebunnen er også i stadig endring. Elvene graver i yttersvingene og
utløser skred i skråningene. Det er noe båttrafikk på elva, men flommene og farten på
vannet setter begrensninger.

Byen, slik den fremstår i dag, har stor andel bilbasert trafikk og forårsaker høyt støynivå i
deler av planområdet. Lan gs hovedtrafikkårene overskrides grenseverdiene i henhold til
Klima - og miljødepartementets retningslinjer T - 1442/2016.

Luftforuren s ing anses å være en utfordring og det råder bekymring for helsetilstand til
utsatte grupper som beveger langs hovedtrafikkårene. Det eksisterer per i dag ingen
målinger.

3.7 Sykkel
Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangle r et trygt og
helhetlig sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon
som skaper konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og
gående. Syklister i Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte
gater eller på smale fortau.

Hoved aksen for all trafikk gjennom dagens Hønefoss strekker seg fra Hvervenkastet i sør,
langs fv. 35 gjennom sentrum, til «Gummikrysset» i nord. Sykkelløsningene langs denne
strekningen er i stort sett fraværende. Den eneste tilretteleggingen er sykkelfeltet i nedre
Hønengata, men det har dårlig kvalitet og er ikke vedlikeholdt. Bybrua og
Kvernbergsundbru, som også ligger langs denne strekningen, mangler løsning for sykkel
og er flaskehalser for al l trafikk gjennom byen. Sykkelveiene i sentrum som går utenfor
hoved aksen er dårlig skiltet og oppstykkede.
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4 SEN TRALE TEM A I PLAN ARBEI DET
Under følger en kort fattet beskrivelse av hoved målsetninger og sentrale tema i
planarbeidet.

4.1 Bakgrunn og behov
Når Hønefoss stasjon blir en del av I nter C ity - strekingene bør det vurderes om busstasjon
og drosjesentral kan samlokaliseres med jernbane stasjonen , slik at byen få r ett felles
kollektivknutepunkt , hvor reisende effektivt kan by tte mellom ulike t ransportmidler.

Hønefoss skal rigges for befolknings - og arbeidsplassve kst for å bygge opp under de
statlige samferdselsinvesteringene. Store arealer nær stasjonsområdet har i dag lav
utnyttelse og stort potensial for byutvikling. Intercity - forbindelsen knytter ikke bare
Hønefoss nærmere Oslo , men også Osloregionen nærmere Hø nefoss, noe som kan gi
mulighet for etablering av arbeidsintensive kontor er og lignende næringsvirksomhet nær
stasjonsområdet.

Fortetting og befolkningsvekst gir store muligheter for Hønefoss , men også utfordringer
knyttet til behov for større kapasitet på teknisk infrastruktur , samt press på
rekreasjons arealer og andre arealer med historisk verdi og kvalitet, eller som gir byen
identitet og særpreg.

For å sikre en utvikling som bygger opp under, og utnytter potensialet som skapes
gjennom etablering av R ingeriksbanen , og samtidig bevarer kvaliteter som gir byen
særpreg og gjør Hønefoss til et attraktivt og godt sted å bo , arbeide og besøke, er det
nødvendig å ha en god areal plan i bunn . Planarbeidet tar sikte på å fremskaffe et godt
beslutningsgrunnlag fo r valg av hvor og hvordan byen skal utvikles, og som gir
forutsigbarhet og føringer som sikrer at utviklingen skjer i samsvar med ønsket utvikling.

4.2 Knutepunktet i Hønefoss
Hønefoss s entrum bør knyttes opp mot den nye jernbanestasjonen med en styrking av
f orbindelsen for myke trafikanter . En ny buss tasjon og drosjesentral kan vurderes plassert

mellom dagens sentrum skjerne og den nye j ernbanestasjon , for å legge til rette for et
sentralt kollektivknutepunkt som forbinder I ntercity med annen kollektivtrafikk lokalt og
regionalt.

Stasjonstorget gis en klar identitet og vil fungere som en attraktiv inngangsportal for
Hønefoss. Torgets funksjon i forhold til andre viktige plasser i Hønefoss må avklares, men
det bør tilrettelegges for tilbud som bidrar til aktivitet. Torgets funksjon bør vurderes i et
langsiktig perspektiv som muliggjør etappevis utvikling.

De store arealene ved stasjonen vurderes transformer t til sentrumsbebyggelse med
kontorer, næring og bolig . De tte vil kunne gi en ny utviklingsretning for byen , med mer
aktivitet på strekningen mellom stasjonen og dagens bykjerne.

Knutepunktet må også sikres god tilgjengelighet for reisende fra mindre sentrale områder
utenfor Hønefoss.

Figur 3 - 1 Utvikling av knutepunktet i Hønefoss ved jernbanestasjonen (Kilde: Illustrasjon fra
pa rallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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Systemer for transport og parkering bør utformes slik at reisende bidrar til aktivisering av
stasjonsområdet. Valg av løsning bør legge til rette for at reisende vil benytte seg av tilbud
i Hønefoss , slik at potensialet som skapes ved økt aktivitet realiseres.

4.3 Byutvikling og forte tting
Hønefoss skal videreutvikles som et kompakt, urbant og bærekraftig regionsenter med
tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner.

Hønefoss bør fortettes innenfra og ut , slik at andelen som bor og jobber i byen øker , og
stadig flere får gangavs tand til daglige gjøremål.

Det bør tilrettelegges for flere boliger og arbeidsplasser i sentrum, slik at byen styrkes som
arena for handel, tjenester, næring, kunnskap, kultur og opplevelser.

Videre bygging og fortetting må samtidig ta hensyn til , og bygge videre på byens historie
og kulturmiljøer, identitet og kvaliteter. Det må legges til grunn en bymessi g utforming og
bebyggelsesstruktur , med høy arkitektonisk kvalitet.

Hønefoss skal være et by sentrum med aktivitet til ulike tider av døgnet , med varierte
boligtyper for beboere i alle aldre , og være attraktivt for alle befolkningsgrupper uavhengig
av funksjonsnivå.

4.4 Mobilitet
Byplanen må legge til rette for utvikling
av et hensiktsmessig og framtidsrettet
veisystem som reduser er det samlede
transportbehovet. Vurdering av
veiareal , barrierevirkninge r og
parkering blir viktige tema i
planarbeidet.

V ed å etablere sammenhen gende
gatenett og sykkeltraseer skal
Hønefoss tilrettelegges slik det bli r

attraktivt å gå og sykle i sentrum . Det skal s atse s på sykkelbyen Hønefoss.

Nye broer for gående og syklende vil bedre forbindelsesmulighetene på tvers av elvene ,
gjøre elverommet mer tilgjengelig , og redusere barrierevirk ningen.

Det skal tilrettelegge s for at det blir attraktivt å reise kollektivt i sentrale områder , blant
annet ved å forbedre kollektivtilbud et .

Veisystemet skal ivareta Hønefoss sin funksjon som regionalt handelssted , med god
tilgjengelighet for besøkende gjennom egnede innfartsveier , og etablering av sentralt
plasserte innfartsparkeringer.

Tiltak for å begrense biltrafikk skal særlig fokusere trafikk en i sentrum , men tiltakene må

samtidig ta hensyn til transportbehovet fra bosatte i omkringliggende områder som
benytter tilbud i Hønefo ss s entrum.

Figur 4 - 3 Prioritering av transportformer -
Hønefoss må utvikles til en by hvor det blir
attraktivt å gå og sykle

Figur 4 - 2 Det er behov for flere og gode krysningsmuligheter av elva, som vil bidra til gjøre byen
attraktiv for å gå og sykle, slik at flere vil bo i gang - og sykkelavstand til sentrum og til
kollektivknutepunktet ( Kilde: Illustrasjon fra parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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4.5 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer
Eksisterende byrom bør knyttes bedre sammen , for eksempel ved etablering av
sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert.

P lasser og torg bør utvikles slik at de blir tydelige i bybildet , og kan gis en klar identitet
som bygger opp under stedets fu nksjon og effekt.

Offentlige byrom og parker skal være attraktive for alle befolkningsgrupper, og ivareta
barn og unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark) .

Parker, turveier og blågrønne strukturer må knyttes bedre sammen , og så med byrom og
møteplasser.

Tilgang til attraktive og funksjonelle uteområder skal sikres gjennom strategi er og
retningslinjer for etablering av offentlige byrom og parker, og hvilken rolle disse skal spille i
samspill med private utbyggingsområder.

Gjennom etablering av offentlige eller felles (allment tilgjengelige) strøksparker som
uteareal for tett boligbebyggelse, vil en oppnå bedre kvalitet på utearealene som gjerne
blir små og skyggefulle hvis hver enkelt utbygger skal oppfylle kravet på sin t omt.

Byplanen må legge til rette for muligheter til å knytte elva og byen sammen gjennom økt
tilgjengelighet og flere aktiviteter ved fossen og langs elvene. Ny bebyggelse skal ikke
vende ryggen til elva, og elverommet må være tilgjengelig for alle. Det b ør tilrettelegges
for ferdsel og opphold langs elva.

Figur 4 - 4 Utvikling av elva som blågrønt byrom i Hønefoss sentrum ( Kilde: Illustrasjon fra
parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)



22

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

5 FORSLAG TIL UTRE DNIN GSPROGRAM

5.1 P lanfaglige temaer som skal undersøkes og/eller utredes
I henhold til bestemmelser gitt i plan - og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal planforslagets virkni ng på miljø - og samfunn utredes .

I tabellen under det foreslått tema som skal undersøkes; dagens situasjon / problemstilling, nærmere utdyping om hva som skal undersøkes, foreslåt t metode om hvordan dette skal
undersøkes, og forslag til presentasjon. Metode og framstilling er nærmere omtalt i neste delkapittel.

Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Byanalyse Hønefoss bysentrum har en rik historie, interessant
beliggenhet og variert topografi mellom elveløp.
Elveløpet danner en barriere i byen, men er også en
viktig kvalitet. Den første reguleringsplanen ble vedtatt i
1856 og denne har vært retningsgivende for utviklingen
av Hønefoss sentrum frem til nyere tid. Senere utbygging
og byplaner har fulgt kvartalsstrukturen .

Bysentrum er til viss grad utflytende, preget av mye
bil trafikk, store åpne p arkerings plasser, og uutnyttede
bykvartaler .

Viktige målpunkter som bussterminal og jernbanestasjon
har plassering isolert fra hverandre, og
jernbanestasjonen har uklar sammenheng med
bysentrum.

Planen skal legge rammene for fortetting/videre i bygging
i sentrum med bymessi g utforming og
bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, høyder,
byrom, torg, møteplasser og parker.

Bysentrum skal bli mer kompakt og urbant, tilpasset vekst
og bærekraft gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser.

Bysentrum skal være et attraktivt og tilgjengelig sted å
leve og være for alle befolkningsgrupper uavhengig av
funksjonsnivå.

Bysentrum skal styrkes som arena for handel, næring,
kunnskap, kultur og opplevelser .

Overordnet b yanalyse/ urban
analyse hvor det ses nærmere på
funksjoner, bystruktur, høyder,
signalbygg, plasser, gatenett.

A nalys en ses i sammenheng med
egne analyser av sol - og skygge,
handel og byutvikling og
boligfortetting/bomiljø.

Rapport, samt
utfyllende
sam mendrag i
planbeskrivelsen

Sol - og
skyggestudier

Hønefoss sentrum har stort potensial for transformasjon
og ny utvikling.

Ny bebyggelse vil ha virkning på sol/skygge.
Dagens lave sentrumsbebyggelse gir gode solforhold i
store deler av sentrale områder.

Virkning sol/skygge av ny og eksisterende bebyggelse
skal undersøkes.

På bakgrunn av virkning sol/skygge skal e gnethet for
ulike funksjoner i H ønefoss sentrum kort vurderes, og
ligge til grunn for andre analyser.

Sol - og skyggestudier.

Overordnet bya nalyse og egne
analyser for handel og byutvik ling
og boligfortetting/bomiljø ses i
sammenheng med sol - og
skyggestudiene.

Rapport / notat
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Handel og
byutvikling

Høneoss fungerer som lokalt og regionalt handelssenter,
noe som gir behov for tilgjengelighet med bil. Dette er
utfordrende i forhold til målsetninger om reduksjon av
biltrafikk i sentrum.

Sentrumshandelen har utfordringer med
parkeringssituasjonen og endringer av kjøpemønster i
konkurranse med kjøpesenter og netthandel.
Hønefoss har et velfungerende kjøpesenter plassert nært
øvrig sentrumshandel.

Eksister ende utredning :
- Handels - og byutviklingsanalyse (2012)

Hønefoss sentrum har stort potensial for transfor masjon
og ny utvikling, inkludert handelsvirksomheter.

Det skal undersøkes hvordan h andel og aktivitet i byen
påvirker mulighetene for byutvikling.

Prinsipper for styrking av forbindelse mellom sentralt
kjøpesenter og sentrumshandelen og konsentrering av
publikumsfunksjoner.

Føringer for etablering av næring i og omkring sentrum for
å styrke Hønefoss som handelssentrum.

Analyse av handel og potensial og
sammenheng med byutvikling.
Overordnet byanalyse ses i
sammenheng med analysen for
handel og byutvikling.

Det t as utgangspunkt i eksisterende
handels - og byutviklingsanalyse,
som oppdateres og suppleres.

Rapport, samt
sammendrag i
planbeskrivelsen

Transport -
utredning

Trafikksituasjonen i Hønefoss preges av mye biltrafikk og
store køproblemer på fv.35 gjennom sentrum. Bussene
står i samme kø som privatbilene, og det er ikke etablert
et godt sammenhengende gang - og sykkelvegsystem
gjennom byen.
Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss vil
påvirke trafikksituasjonen. I tillegg til virkning for det
overordnete trafikksystemet vil dette også påvirke
gatebruk, transport, mobilitet og trafikksikkerhet i
Hønefoss sentrum. Ringeriksbane, NyE16 med avkjøring
og ny t rasé Eggemoen – Nymoen vil endre
trafikkmønstrene og trafikktallene gjennom Hønefoss

Dette medfører behov for en helhetlig transportutredning
for Hønefoss.

Det skal utredes løsninger for et helhetlig transportsystem
i Hønefoss sentrum. Transportsystemet skal gi
befolkningen på Hønefoss god mobilitet og effektiv
næringstransport.
Transportsystemet skal bygge opp under ønsket by - og
arealutvikling. I transport utredningen skal nullvekstmålet
legges til grunn, og det forutsettes at vekst i
personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og
kollektivtransport. Utredningen skal derfor vurdere
alternative helhetlige transportløsninger for sykkel, gange,
kollektivtranspo rt og personbiltrafikk.
Hønefoss stasjon vil bli nytt kollektivknutepunkt. Det skal
legges til rette for god og effektiv kollektivbetjening,
gange - og sykkeladkomst til Hønefoss
stasjon/kollektivknutepunkt, sentrum og andre større
arbeidsplasser/institusj oner. Sykkel, gange og
kollektivbetjening skal gi konkurransedyktig reisetid
sammenlignet med personbil.
Vegnettet skal vurderes og planlegges helhetlig, med
tanke på framkommelighet og mobilitet for
næringstransport spesielt og kobling til kryss på ny E1 6
generelt. Framkommeligheten på vegene må ikke skje på
bekostning av kollektivtrafikkens konkurransekraft. Det

Utredning av et helhetlig
transportsystem, med et
analyseområde som dekker større
områder enn planavgrensningen for
Hønefoss sentrum.

Utredningen skal ta utgangspunkt i
statlig regulering av Ringeriksbanen
og E16 og regional transportanalyse/ -
modell som utarbeides i forbindelse
med fellesprosjektet for
Ringeriksbanen og E16, og KVU for
Hønefoss.

Første fase er en utredning av et
framti dsrettet kollektivsystem der god
kobling til Hønefoss stasjon med
kollektivknutepunkt vektlegges.
Kollektivtransporten skal ha prioritet i
vegsystemet.

Det utredes et hovedvegsystem for
biltrafikk i Hønefoss med koblinger til

Rapport, samt
utfyllende
sammendrag i
planbeskrivelsen
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

skal også vurderes innfartsparkering og trafikkløsninger
som legger til rette for at bilister fra et grisgrendt omland
skal kunne reise videre m ed Ringeriksbanen.
I utformingen av transportsystemet må det legges et
langsiktig perspektiv til grunn, slik at det kan tilpasses
transportbehovene til en voksende befolkning og endrede
reisevaner. Transportsystemet bør også utformes slik at
det er robust for klimaendringer og uforutsette hendelser.

ny E16.0 - vekstmålet legges ti l grunn.
Hovedvegsystemet må ses i
sammenheng med framtidsrettet
kollektivsystem

Innfartsparkeringer vurderes anlagt
slik at man oppnår et hensiktsmessig
og effektivt transportsystem også for
de som skal til/fra Hønefoss fra det
spredte omland.

Helhetlig og effektivt gang - og
sykkel vegnett utredes.

Kulturminner og
kulturmiljø

Hønefoss har en rik kulturarv gjennom verneverdig
bebyggelse. Samtidig skal byen fortettes. Det te krever
gode rammevilkår og forutsigbarhet for utbyggere ved
at disse motsetningene avklares i planmessig.

Prioriteringer mellom vern og fornyelse, historie og
utvikling, forvaltning av kulturarven og økonomisk
bærekraft – kan innebære utfordringer ved utvikling av
Hønefoss. Med v ekst følger behovet for fortetting. Det
som forventes i moderne bygg lar seg ikke lett
kombinere med vern. Krav til universell utforming kan
også være vanskelig å tilfredsstille. Det finnes få
virkemidler for å sikre at eier vedlikeholder kulturminnet
i ti lstrekkelig grad. På tross av utfordringene ved eldre
bygninger, finnes det likevel tilpasningsmuligheter som
åpner for at bygninger kan få ny bruk, viderefører
kulturarven, og tilfredsstiller dagens behov.

Eksisterende utredninger / registreringer:

- SEFRAK - Alle bygninger eldre enn 1900 og andre
faste kulturminner yngre enn 1537 er registrert.

- Kulturminneregistrering av bygninger i sentrale
deler av Hønefoss, registrering gjennomført i
perioden 2000 - 2002, initiert av Ringerike

Fysisk planlegging og utforming er i stor grad avgjørende
for hvordan byen oppleves, og det finnes gode muligheter
for å visuelt og funksjonelt fremheve de sentrale
historiske bygningsmiljøene. Byggehøyder og
bebyggelsesstrukturer kan bidra til å dempe eller
fremheve naturlig terreng, bylandskap, signalbygg og
historiske anlegg.

Hønefoss har mange registrerte bygninger med
verneverdi utenfor de prioriterte hensynssonene. Det er
behov for også å kunne sette disse bygningene på en
verneliste og gjennomføre kontrollregistr ering av
kulturminner i Hønefoss sentrum.

Hensyn som skal ivaretas:

- Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som
en res surs i byutviklingen

- Hvordan fortette samtidig som Hønefoss særpreg og
historie bidrar til å forme fre mtiden

- Prioritere bebyggelse og miljøer som skal bevares

Det skal tilrettelegges for at
vern everdig bebyggelse får ny bruk.

- Analysen baseres på gjeldend e
temaplan - Kulturmiljøer i
Hønefoss, ( grunnlag for det
arbeidet med forslag til
revidering av kommuneplanens
arealdel ) .

- Tilrettelegge for at den
verneverdige bebyggelsen tas i
bruk.

- Utarbeide bestemmelser og
retningslinjer for ivaretakelse og
forvaltnin g av verneverdig
bebyggelse, med utgangspunkt
i forslag til kommuneplanens
arealdel.

- Utarbeide bestemmelser og
retningslinjer som stiller krav til
høy estetisk kvalitet og sikrer
godt samspill mellom ny
bebyggelse på den ene siden
og byens målestokk og
ver neverdig bebyggelse og

Rapport /
sammendrag i
planbeskrivelse
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

kommune.
- Temautredning – Kulturmiljøer i Hønefoss, vedtatt

som grunnlag for videre arbeid med revidering av
kommuneplanens arealdel

miljøer på den andre.

Boligfortetting,
nærmiljø og
bomiljø

Bebyggelsesstrukturen i Hønefoss består i vesentlig grad
av eneboliger, også i de sentrale områdene.
Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund
bru i sør og Hønefoss bru i nord. Boligsatellittene
Haugsbygda og Heradsbygda ligger 3 – 5 km unna
sentrum, henholdsvis øst og vest for byen .

Det er forventet stor vekst bl.a. som følge av etablering
av vei og baneprosjekt.

Store sentrale områder i Hønefoss er dårlig utnyttet eller
benyttes til overflateparkering. Dette gir stort potensial for
fortetting.

Hvordan det kan tilrettelegges for en variert
befolkningssammensetning i sentrum. Boliger med
forskjellige boligtyper og - størrelser, god bokvalitet inne og
ute .

Fortetting må forutsette gode og trygge bo og nærmiljøer.
Egnede områder for lek må sikres i sentrale områder.

Fortetting og plassering av boliger skal gi et redusert
transportbehov.

Utnyttelse av stasjonsnære områder som understøtter
samferdselssatsningene.

Bruk av blågrønn struktur for å dekke behov for lek,
rekreasjon og trygge turveier.

Analysen tar utgangspunkt i kriterier
for bokvaliteter, og hvordan dette best
kan oppnås i og nær Hønefo ss
sentrum.

Flerfunksjonalitet vurderes, med
boliginnslag i områder/kvartaler
tidligere tenkt som næringsarealer, og
omvendt i områder tidligere tenkt som
rene boligområder.

Analysen ses i sammenheng med
egen analyse for sol - og skygge, og
for støy og luftforurensning.

Rapport /
sammendrag i
planbeskrivelse

Naturmangfold Naturmangfold er i byer og bynære områder som regel
knyttet til parker og bynær grønnstruktur, samt bekker og
elver. I Hønefoss er hensynet til naturmangfold primært
knyttet til elvedraget gjennom byen.

Eksisterende registreringer:
- Naturtyperegistreri nger

Virkninger for naturmangfold vurderes. Tema vil være
r ødlistearter, prioritert e naturtyper, artsrike områder, evt.
fremmede arter .

Det tas utgangspunkt i eksisterende
naturtyperegistreringer, evt.
supplerende registreringer, med
vurdering av virkning er for
naturmangfold.

Ses i sammenheng med egen
analyse for landskap og blågrønn
infrastruktur.

Omtale i
planbeskrivelse /
notat

Landskap og
blågrønn
struktur

Høn efoss sentrum har en interessant beliggenhet og
variert topografi mellom elveløp. Elveløpet er en viktig
kvalitet, som den blågrønne strukturen i byen må bygges
opp om.

Tema:

- Ta elva i bruk, tilrettelegge for ferdsel og opphold
langs elva og flette elvelandskapet og sentrum

- Det tas utgan gspunkt i
eksisterend e
utredninger /registeringer

Rapport /
sammendrag i
planbeskrivelse
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Byen henvender seg i liten grad mot elva og elverommet
er lite tilgjengelig. Det er etablert tursti langs deler av
elva, men det mangler i dag deler som gir
sammenhengende forbindelser.

Eksisterende utredninger / registreringer:
- Grønn plakat
- Naturtyperegistreringer

sammen.
- Gjennomgående blågrønne strukturer der elva er

hovedstruktur
- Sikre bynære friluftsområder, sammenhengende

turstier og snarveier/ smett, binde sammen med
strøksgater, gangveier, parker, lekeplasser og torg

- Sikre en robust grønnstruktur i sentrum og sambruk
for å tilrettelegge for høyere utnyttelse

- Overvannshåndtering
- Tilgjengelighet til grønnstruktur
- Grønn mobilitet

- Kartlegge behov for
tilgjengelighet til grønnstruktur

- Anbefalinger

Friluftsliv, idrett
og aktivitet for
alle

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer
som er blå/grønne. Samtidig er det konkurranse fra
utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse.
Disse interessekonfliktene må avklares.

Eksisterende utredninger / registreringer:
Handlingsplan for universell utforming.
Tilgjengelighetskart

F or å forbedre folkehelsen må byen i større grad
tilrettelegges for aktivitet i nærområdene, der folk bor. Det
gjelder i stor grad muligheter for den daglige “nærturen”.
Tilrettelegging bør ta s ikte på å gi gode muligheter for
aktivitet for alle.

- Registreringer av dagens
situasjon

- Vurderinger av t ilgjengelighet
(både fysisk og org./uorg)

Omtale i
planbeskrivelse /
notat

Samfunns -
sikkerhet

Byen omkranses av store elver med mye vann som er
flomutsatt. Det er risiko for 200 - og 500 årsflom langs
elvebredden.

Eksisterende utredning/ registrering :

- ROS - analyse som ligger til grunn for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet

- Flomsonekartlegging

Deler av bebyggelsen i Hønefoss ligger nær elva. Det er
behov for sikring av eksisterende boligområder og det må
vurderes og stilles krav til sikring i områdeplanen.

- K apasitet på anlegg for overvannshåndtering ved
kraftig nedbør

- Sikring av gode flomveier for ulike nedbørsfelt
- Flom - og rassikring av eksisterende boligområder

- K artlegging
- Risiko - og sårbarhets analyse

(ROS)
- Angi hensynssoner og

bestemmelser for å forebygge
skred - og flomskader.

- Sikring av eksisterende
boligområder må vurderes og
s tilles krav til sikring i planen.

Det skal utarbeides ROS - analyse i
alle re guleringsplaner, jf. pbl § 4 - 3.
Vurdering av sannsynlighet for
uønsket hendelse, kriteriene for å
vurdere konsekvenser og avbøtende
tiltak beskrives. Total risikovurdering
sammens tilles og oppsummeres med

- Omtale i plan -
beskrivelse /
notat

- Rapport
(ROS -
analyse)
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

spesifisering/tiltak.

Støy og
luftf orurensning

Stor andel bil trafikk forårsaker høye st øynivåer i deler av
planområdet. Langs hovedtrafikkårene overskrides
grenseverdiene i henhold til Miljødirektoratets
retningslinje T - 1442/2016.

Luftforurensning en utfordring primært i byer større enn
Hønefoss, men kan være aktuelt å vurdere nær sterkt
trafikkerte veier. Det er ing en målinger å vise til .

Støyhensyn skal være en integrert del av selve
plangrepet. Støyanalysen ses i sammenheng med
pågående arbeidet med kommuneplan. Vurdere b ehov for
avvikssoner fra støykrav i sentrumsområder og nær
kollektivknutepunkt.

Det er behov for en vurdering av eventuelle utfo rdringer
knyttet til luftforurensning.

- Beregninger av framtidig støy, og
vurderinger av virkninger

- Vurderinger av framtidig
luftforurensning

- Forslag til planbestemmelser

Det er ikke hensiktsmessig med
målinger siden det er framtidig
situasjon som skal vurderes, i tillegg
til at må linger er ressurskrevende og
metodisk vanskelig/usikker.

Analysen ses i sammenheng med
egen analyse for boliger/bomiljø.

Rapport /
sammendrag i
planbeskrivelse

Teknisk
infrastruktur og
miljø

Ringerike vannverk Kilemoen er under bygging og vil stå
ferdig i februar 2018.
Det er ikke gjort overordnet vurdering/planer for
overvannshåndtering med flomveier.
Mye av ledningsnettet i Hønefoss sentrum er nedslitt og
trenger utskiftning / oppgradering.

Hensyn som skal ivaretas i planarbeidet :

- Planlegge for en åpen lokal overvannshåndtering,
bruke vannhåndtering og overvann til å berike
bymiljøet.

- Miljøambisjon er innenfor områdene: Arealbruk,
mobilitet, energi, massehåndtering og overvann.

- Kartlegge status for tilstand og behov for tiltak på
eksisterende tekniske anlegg

- Vurdere føringer for utnyttelse, formål og
rekkefølgebestemmelser som sikrer forsvarlig
utny ttelse av kapasitet i eksisterende ledningsnett og
rask realisering av nyskapt potensiale ved
oppgradering av tekniske anlegg.

Utredningsbehov:
- Beskrivelse av dagens kapasitet;
vannforsyning, avløp og
kloakkrensing.
- Overordnet strategi for løsning /
håndtering av overvann i byen.

Rapport /
sammendrag i
planbeskrivelse

Klima og energi I Hønefoss er det etablert fjernvarme, basert på brenning
av biologisk materiale.

Eksisterende utredninger/ registreringer:

Vurdere om man bør satse ensidig på fjernvarme eller la
den spille sammen med annen fornybar
energiproduksjon .

- Vurderinger med utgangspunkt i
eksisterende utredninger /
registreringer.

- Evt. forslag til bestemmelser

Omtale i plan -
beskrivelse / notat
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

- E nergi og klimaplan Eksisterende e nergi og klimaplan skal revideres, og ses
eventuelt i sammenheng.

- - Valg av energikilder

Ses i sammenheng med egen
analyse av teknisk infrastruktur og
miljø.

Sosial
infrastruktur,
idrett, skole,
barnehage og
rekreasjon

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av
undervisnings - og omsorgstilbud vil møte betydelige
utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i
byområdet.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Skoleb ehovsplan
- Barnehagebehovsplan

Planarbeidet bør vurdere behov for re - og nylokalisering
av sosial infrastruktur og hvordan disse kan samspille
med andre funksjoner både innenfor og utenfor
planområdet. Integrering av institusjoner i sentrum kan
føre til m er aktivitet i bysentrum og bidra til rasjonell
sambruk av bygninger og arealer.

Hensyn som skal ivaretas i planarbeidet

- Hvilke prosjekter tenkes gjennomført i tiårsperspektiv
- Hvilke bør ligge i sentrum slik kommunen ser det.
- Tjenestene skal lokaliseres i områder hvor vi ønsker

utvikling
- Redusere transportbehov

Behov for utredninger/
registreringer:

- Lokaliseringsanalyse
for plassering og arealbehov til
ny sosial infrastruktur
( for skole, barnehage,
omsorgsboliger, kulturarenaer,
idrettsanlegg og andre offentlige
tjenester. )

Rapport /
sammendrag i
planbeskrivelse

Tabell 5 - 1 Forslag til u tredningsprogram
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5.2 Metode og framstilling
Planarbeidet opererer ikke med et klart definert nullalternativ eller klart definerte ulike
alternativer som skal utredes. Under er det beskrevet hvordan nullalternativ og
utredningsalternativ skal forstås når virkninger av planen vurderes.

Null alternativ et

Nullalternativet er vanligvis definert som framtidig situasjon dersom tiltak ikke
gjennomføres. I Hønefoss er det på det rene at det kommer til å skje store endringer
knyttet til f.eks. statlige vei – og banetiltak, utviklingen er ønsket og planarbeidet for
Hønefoss sentrum skjer i samspill.

Nullalternativet er ikke klart definert, og kan tolkes ulikt etter hva som er hensiktsmessig
når virkninger på ulike tema vurderes, men bør for enkelhets skyld tolkes som dagen
situasjon.

Utredningsalternativet

Det vil utredes mange ulike løsninger på ulike tema, men det er ikke klart definerte ulike
utredningsalternativer. Det er i praksis bare ett utredningsalternativ, som rommer alle
løsninger som vurderes.

Når virkninger vurderes kan man måtte forholde seg til f lere ulike aktuelle tiltak, avhengig
av temaet. Alt etter hva som er hensiktsmessig bør det komme fram av
teksten/beskrivelsen for hvilke tiltak virkningen er vurdert.

Presentasjon

Utredningsprogrammet i tabell 5.1 angir foreslått presentasjonsmåte. Det e r angitt om
temaet bør presenteres i egen rapport eller i et enklere notat, og i hvilken grad temaet
omtales i planbeskrivelsen.

Det bør vurderes nærmere i løpet av høringen av planprogrammet om det er
hensiktsmessig at utredningsprogrammet formuleres noe enklere, ved at flere tema
utredes/beskrives enklere som del av planbeskrivelsen framfor egne rapporter eller
notater .
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6 PLAN PROSE SS OG FRAM DRIFT

6.1 Planprosess
Arealplanen er planlagt utarbeidet som en områderegulering etter plan - og
bygningslovens § 12 - 2. Plantypen brukes av kommunen der det er krav om slik plan i
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte
områdevise avklaringer av arealbruken.

Lovbestemt prosess for behandling av reguleringsplaner :

6.2 Organisering
Forslag til organisering av planarbeidet:

Prosjekteier Kommunestyre

Mandat Endelig fastsettelse av planprogram for
områderegulering og endelig vedtak av
områderegulering .

Deltakere Kommunestyre

Styringsgruppe Formannskapet

Mandat Formannskapet vil bli løpende orientert. Prinsipielle
spørsmål vil løftes underveis.

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet
underveis i planprosessen for å sikre deltakelse,
forankring og eierskap.

Deltakere Formannskapet

Prosjekt ansvarlig Rådmannens ledergruppe

Mandat Gruppen skal følge opp framdrift, ressursbruk,
tverrsektoriell koordinering og forankring som sikrer
re tning

Deltakere Rådmannens ledergruppe

Prosjektgruppe Administrativ

Mandat Utarbeide planforslaget og sikre framdrift og
nødvendige avklaringer underveis .

Deltakere - Ringerike kommune, Areal og byplankontoret
(sekretær)

- Representanter fra de ulike fagetatene i Ringerike
kommune skal bistå prosjektgruppen ved behov

- Buskerud f ylkeskommune
- Bane Nor

Tabell 6 - 1 Forslag til organisering av planarbeidet

Fig ur 6 - 1 P rosess for behandling av reguleringsplaner (Kilde: Kommunal - og
moderniseringsdepartementet )
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6.3 Medvirkning
Plan - og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn
av planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre akti v
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrett elegging, herunder barn og unge
gjennom for eksempel barnetråkkregistreringer.

Det vil opprettes en egen internettside for planarbeidet for Hønefoss sentrum, hvor man
kan finne kunngjøringer, dokumenter i saken og følge med på framdriften.

Det skal legges opp til en bred medvirkning underveis i planprosessen gjennom åpne
informasjonsmøter og planverksteder / temamøter .

Møtene vil bli annonsert i Ringerikes Blad og på kommunens internettside. Det vil være
åpent for påmelding til planverkstedene/temamøtene, organisasjoner, lag og foreninger vil
inviteres spesielt.

Oppsummering av resultatene fra planverkstedene vil redegjøres for i planforslag som
legges fram til politisk behandling.

6.4 F ra mdrift
Framdrift vil henge sammen med avgrensning av planområdet, målsetninger for
planarbeidet, plannivå og detaljering sgrad, ressurser til arbeidet. Rådmannen kommer
nærmere tilbake til framdrift ved fastsettelsen av planprogrammet .

Tabellen under viser plan lagt framdrift for planarbeidet:

Milepæl / delprosess Myndighet Tidspunkt

Utarbeidelse av planprogram Des. 2016 – Mars
2017

Vedtak om varsel om oppstart og utleggelse
av planprogram til offentlig ettersyn

Formannskapet April 2017

Forfase

Åpne informasjonsmøter/ planverksteder

Offentlig ettersyn av planprogram (6 uker)

Regionalt planforum?

Revidering av planprogram

Fastsettelse av planprogram Kommunestyret

Utarbeidelse av planforslag

Åpne informasjonsmøter/ planverksteder

Regionalt planforum

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn (1.
gangs behandling)

Formannskapet Høsten 2018

Offentlig ettersyn (6 uker)

Revidering av planforslag

Sluttbehandling (2.gangs behandling) Formannskapet

Vedtak Kommunestyret Høsten 2019
Tabell 6 - 2 Planlagt framdrift for planarbeidet

Innspill til forslag til planprogr am sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per
post til Ringerike kommune, areal - og byplankontoret, post boks 123 sentrum, 3502
Hønefoss. Frist er angitt på høringsbrev og på Ringerike kommunes internettsider.

De enkelte som kommer med merknader k an ikke forvente å få direkte tilbakemelding , og
det er ikke krav om det . Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre
innkomne merknader. Hvo rdan merknader er blitt behandlet vil fremgå av dokumentene
ved politisk 1. gangs behandling av planpr ogrammet.
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Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

REFERAN SER

Liste over relevant e arbeid er som er gjort tidligere og som danne r en del av grunnlaget for
plan arbeide (ikke uttømmende) t :

- KDP for hovedvegsystemet i Hønefoss. Planbeskrivelse og KU (Norconsult /
Ringerike kommune) (2008)

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030. Vedtatt 30.04.2015 (Ringerike kommune)
(2015)

- KVU Hønefoss. Fremtidens transportsystem i Hønefossområdet . Mai 2015 (Statens
vegvesen) (2015)

- Parallelloppdr ag «Fremtidsbilder for Hønefoss». Norske arkitektkonkurranser nr.
466/2016 (Norske arkitekters landsforbund / Ringerike kommune) (2016)

- Innfart Hønefoss E16
- Handels og byutviklingsanalyse
- Samferdselsanalyse
- Fortettingsanalyse
- Dokumenter i forbindelse med p lanarbeidet for Ringeriksbanen og E16
- Utvikling i tilknytning til Hønefoss IC - stasjon
- Rapport Ringeriksbanen mai 2015, Sasson, Ramsøy og Reve
- Mulighetsstudie Intercitystasjon april 2016
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RINGERIKE KOMMUNESTYRE
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Ringerike
kommunestyre
samlet til
workshop om
fremtidens
Hønefoss
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Kontinuitet i politikken Transport Identitet Byutvikling God kommunikasjon

OP P SU M M E RI N G AV WORKSH OP

• Inkludere og bruke
fylkeskommune

• Kommunisere med
innbyggere:
- Folkemøter
- Nettsider
- Åpenhet om innspill

• Kommunisere med
eiendomsutviklere om
hva som ønskes

• Inkludere næringsliv

• Videre dialog med
folkevalgte – flere
workshops

• Legge partiprogram
delvis til side

• Samarbeide om gode
løsninger

• Legge til rette for
videre utvikling

• Langtidsperspektiv

• Evne å se helhet

• Fokus på gater i
sentrum

• Økt nett for
sykkeltransport

• Bedre kollektivtilbud
med flere avganger

• Etablering av broer
over elven

• Få parkeringsplasser i
sentrum sentralisert i
større fasiliteter

• Bevare særpreg og
historie

• Omfavne elven

• Signalbygg

• Visuell presentasjon i
sentrum og
materialvalg

Drive aktiv og
strategisk

eiendomsutvikling

Etablere et levende
sentrumsområde

• Invitere eksterne
investorer

• Flytte kommunale
virksomheter til
sentrum

• Forvalte stasjons - og
sentrumsområde
bevisst

• Fokus på grønne
lunger

• Etablere parker, skate -
område og rom for
barn og unge i byen

Suksesskriterier for utvikling av fremtidens Hønefoss
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Kommunisere og koordinere Koordinering av nett Usikkerhet for fremtiden Gater over veier i sentrum

• Reell befolkningsøkning

og fremtidige behov

• Økonomisk spillerom

• Politisk satsing

U TF ORD RI N G E R KOM M U N E STYRE T SE R

Gående

Syklende

Kollektiv

Bil

• Trafikk til sentrum

• Veier til og fra stasjonen

• Parkering

• Viktig at distriktene ser

nytten av

sentrumssatsing

• Definere byens felles

identitet som virkemiddel

• Koordinere overlappende

planer
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M U LI G H E TE R KOM M U N E STYRE T SE R

Ny stasjon:
Kortere reisetid til

Oslo, Sandvika
etc.

Bedre
pendlermuligheter

til arbeid i
Sandvika og Oslo

Selge inn
Hønefoss som et
boligområde med
gode planer for
videre utvikling

Avgjørende:
Hindre at Hønefoss kun blir en soveby for pendlere. Må åpne opp for å
lage et levende og givende bysentrum som skaper muligheter for
lokale entreprenører

Flere
innbyggere i

byen

Mer
skatteinntjening

til regionen

Bedre tilbud til
beboere og

videre utvikling
av byen
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ROLLEN KOMM UNESTYREREPRESENTANTENE VIL TA I
BYUTVIKLINGSPROSESSEN:

Være representant for innbyggerne og ha dialog
med innbyggerne

Jobbe mot felles mål og bidra til omforente vedtak

Være engasjert, sette meg inn i sakene

Delta i møteforum og ha dialog med andre
representanter

Tenke helhet



7

Hvilke råd vil du gi til byutviklingsprosessen videre? Hva har du blitt mer klar over?

KO M M U N E STYRE TS RÅD TI L VEI E N VI D E RE

• Styrke samarbeid, involvere innbyggerne

• Inkludere områdene rundt byen i større grad

• Fortsette dialog mellom folkevalgte , flere workshops

• Godt samarbeid med næringsliv og utbyggere

• Utvikle elva

• Byplansjef

• Skatepark

• Optimalisere informasjonsflyt videre

• Legge til rette for fremtidsutvikling

• Tillate høyere bygg i sentrum

• Utvikle byens identitet

• Veksten av mennesker henger sammen med god byplanlegging

• Jobbe for bedre og rimelige kollektivløsninger

• Fortsett med godt inkluderende samarbeid, bredde i involvering

• Det jobbes godt med planlegging

• Det finnes ingen « quick - fix »

• God dialog mellom politikere og planleggere er avgjørende

• Bilene må vike

• Nødvendigheten av planleggingen

• Bred enighet om at forandring er viktig

• Hvem gjør hva

• Mulighetene i regionen

• Stort prosjekt for lille H ønefoss

• Viktigheten av broer og inkludering av elven

• Økonomiske utfordringer for Ringerike

• Finansielle utfordringer med forventet vekst

• Nødvendigheten av å stå i upopulære avgjørelser, med tanke på
biltrafikk, for å sikre fremtidens sentrum



ANSVARLIG FOR FASILITERING AV
WORKSHOP OG DOKUMENTASJON:

RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING
V/ GERD BEATE VIK (GERV@RAMBOLL.COM)
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-19  Arkiv: L12  

 

Sak: 24/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/5952-18   Arkiv: L12  

 

0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 10-15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Området planforslaget 

omfatter er delvis regulert til boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. I følge 

grunnkartet er ca. 14 daa regulert til boligformål i eksisterende plan, av dette utgjør ca. 3,4 

daa fulldyrket mark. Resterende 7 daa er i forslaget i gjeldende regulering avsatt til LNF, av 

dette er ca. 2,8 daa fulldyrket mark. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, da LNF-

området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord er 

regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av 

den dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være et 

naturlig boligområde. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut på høring. 



 

 

Bakgrunn 

Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka. Her er det satt av 

noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er også regulert en vei som kobler 

Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller ønsker å regulere ytterligere del 

av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt boligområde. Den nye delen 

som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I eksisterende plan nr. 170 

Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle området.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Tiltaket er varslet privat 21.01.16 i Ringerikes Blad. Siste frist for merknader var satt til 

20.02.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

På deler av foreslått planområde er arealene ubebygde. Det finnes to eksisterende eneboliger, 

fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er under oppføring, den andre er 

relativt nyoppført. Den tredje tomten 137/64 er ikke bebygd, og det kan komme en boenhet 

til her i fremtiden. Alle eiendommene har tilkomst direkte fra Færdenveien. Området er 

omgitt av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 

Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar. Færdenveien er 

en vei med 30 km/t grense. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI AS,12.05.16.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart datert 02.05.16 

- Reguleringsbestemmelser datert 02.05.16 

- Planbeskrivelse datert mai 2016 

 

Beskrivelse av planforslaget 

Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og 

firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totale antallet vil da bli 10-15 boenheter, en 

økning på 3 – 8 boenheter fra allerede regulert område. Utnyttingsgrad foreslås til BYA 40 

%. I nordvest legges det til rette for en nærlekeplass på 0,2 daa. Adkomst til boligområdet er 

planlagt med vei ut i Færdenveien i sørøst. Området ligger i tilknytning til eksisterende 

offentlig infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal 

og transportlegging og fortetting i eksisterende boligområder. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. COWI AS på vegne av Henrik Færden 

Petersen er forslagstiller. Avgrensningen fremgår av plankartet. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s 12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, 

lekeareal og en skiløype i nord. Tillatt utnyttelsesgrad er 20% og bebyggelsen skal ikke 



overstige 1½ etasjer for boliger og 1 etasjes hus med underetasje der terrenget tillater det 

etter bygningsrådets skjønn. Vestre del av planområdet er uregulert og definert i 

kommuneplanen som LNF-område. Et lite grøntareal er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B 

til friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 137/1, 137/62, 137/63, 137/64, 132/95, og 

offentlige eiendommer i form av friluftsområder, veier og grøntområder. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 18.01.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

21.01.16, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 17.02.16 

 

Det bes om at følgende forhold blir vurdert:  

- Tilgang til offentlig og privat service, kollektivtrafikk, trygg skoleveg, støy- og 

trafikkforhold, miljøvennlige energiløsninger (herunder krav om vannbåren varme), 

landskapsmessige og estetiske forhold, universell utforming.  

 

Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i tråd med fastsatt 

utbyggingsmønster i overordna plan. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og nasjonale føringer 

knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, vil vi fraråde omdisponering av den 

dyrka marka i dette området.  

Det bes om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 

støytiltak (herunder rekkefølgekrav til tiltak) blir innarbeidet i planen.  

 

Det går en høyspentlinje over planområdet. Det vises til anbefalingene i Statens strålevern i 

forhold til byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye bebyggelsen som overstiger 

0,4 μT.  

Det vises til RpR for barn og unge, og da spesielt for å ivareta tilstrekkelig lekeareal.  

Gjennom planarbeidet skal det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle temaene anses som ivaretatt og vurdert i planforslaget. Det vises til kapittel 4 i 

planbeskrivelsen for hvordan de ulike temaene er vurdert.  

 

Planområdet er delvis avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Avgrensningen i 

kommuneplanen bygger på tidligere reguleringsplan. Avgrensningen i planforslaget er satt 

med utgangspunkt i landskapsform. Planområdet utgjør et eget platå og det har derfor vært 

hensiktsmessig å utnytte hele platået til boligformål.  

Det er utarbeidet støyberegninger for planområdet. Det vises til kapittel 4.3.4 i 

planbeskrivelsen og vedlegg 6 for nærmere omtale av støysituasjonen.  

 



Det er gjort beregninger knyttet til magnetfelt fra høyspent. Beregningene viser at for å 

ivareta Statens stråleverns anbefalinger til høyspent, er byggegrensen satt med en avstand på 

8 meter fra høyspentlinja.  

 

Dette anses som ivaretatt. Det vises til kapittel 4.3.3 for nærmere omtale av lekeareal.  

 

Det vises til kapittel 4.3.13 for håndtering av naturmangfoldloven. Planforslaget anses ikke å 

være i konflikt med naturmangfoldloven.  

 

Rådmannens kommentar:  

Fylkesmannen fraråder omdisponering av fulldyrket mark til boligformål. Det antas at dette er 

kun de 2,8 daa som tas inn i planen, ikke medtatt det området som allerede er regulert i 170 

Færdenmarka. Resterende areal av den dyrka marka er allerede regulert i 170 Færdenmarka 

til boligformål. Fylkesmannen i Buskerud vil kunne komme med en innsigelse på dette 

punktet vedrørende omdisponering. Rådmann mener omdisponering er riktig ut i fra en 

helhetlig utvikling av området. 

 

Planområdet ligger ikke innenfor området for fjernvarme. Miljøvennlige energiløsninger er 

ikke utredet, men dette anses å være godt ivaretatt i TEK10 og utbygger pålegges ikke noe 

mer ut over dette. 

 

Det finnes sårbare fuglearter i området. Dette, og hensynet til naturmangfold, er omtalt 

nærmere under rådmannens vurdering av naturmangfold og grøntareal. 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 19.02.16 

I dette området finnes et veianlegg og et gravfelt som er vurdert til å være automatisk fredete 

kulturminner. Veianlegget ligger inne i planområdet, og anses som er delvis bevart.  

Det er behov for å utrede området nærmere, jf Lov om kulturminner §§ 8 og 9.  

Det kjennes ikke til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet. BFK har 

derfor ingen merknader til planarbeidet når det gjelder nyere tids kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Planområdet er ikke befart for kulturminner enda.  

 

 

Rådmannens kommentar:  

BFK sier i sin merknad at området må granskes for automatisk fredede kulturminner. Det er 

anbefalt å gjøre dette på varselstadiet for å unngå konflikt senere i planprosessen. Dette er 

ikke gjort enda ifølge forslagstillers kommentar. BFK har sendt et budsjett med en 

kostnadsramme for arkeologisk registrering, som tiltakshaver kan benytte seg av. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet. 

 

 

Statens vegvesen, datert 11.02.16 

Det forutsettes at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes, herunder 

arealpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m.  

 

For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er 

nødvendig i dette planarbeidet. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Det bør 



være egne veger for gående, syklende og kjørende. Det bør vurderes tilretteleggingstiltak for 

å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

Endringer på riks- eller fylkesveger må gjennomføres før området kan tas i bruk. Normalt 

kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av slike veger.  

Byggegrenser skal vurderes i forhold til støysituasjon.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle relevante tema anses som ivaretatt gjennom planforslaget. Det vises til planbeskrivelsen 

for nærmere omtale av de enkelte temaene.  

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for planområdet. Trafikkanalysen konkluderer med at det 

ikke er behov for tiltak knyttet til eksisterende veger/kryss ved utbygging av planområdet. 

Gang- og sykkelveger, fortau og kollektivtilbud/kollektivtrafikk er vurdert for planområdet. 

Området anses som godt tilrettelagt for gående og syklende.  

 

Tiltaket krever ingen endringer på riks- eller fylkesveg.  

 

Byggegrenser er vurdert i forhold til støy.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

NVE datert 02.02.16 

NVE har ikke behandlet saken. Det vises likevel til at følgende forhold må hensyntas i 

planleggingen: Flom, erosjon, skred og tiltak i vassdrag.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Ringeriks Kraft datert 26.02.16 

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  

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og 

nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til nærmeste punkt 

på bygninger må være større enn 6,0 meter.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: I planforslaget er det regulert inn en byggeforbudssone på 8 meter 

fra senter mast. Ellers har forslagstiller kommentert merknaden tilstrekkelig. 

 



Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.16 

Vi i Færdenveien 19 ønsker ny bebyggelse velkommen. Det eneste spørsmålet vårt gjelder 

adkomstvei til boliger. Veien er til tider belastet med mye trafikk (boliger, kommunale boliger 

med turnus) og selv om fartsgrensen er 40 km/t er det imellom stor fart både mellom og over 

fartsdumpene. Der er gangvei her, men mange barn må krysse veien og det er kort vei mellom 

hager (lekeområder) og vei. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Trafikkberegningene viser at vegen ikke er belastet i henhold til standarden på vegen. 

Området anses som godt sikret med gode gang- og sykkelveger. Planforslaget legger ikke 

opp til trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veg.  

 

Rådmannens kommentar: I trafikkvurderingen som COWI har utført er det beskrevet at 

Færdenveien har en fartsgrense på 30 km/t.  

 

Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

Else-Marie Færden Modalen eier gbnr. 137/62,64 og leier store deler av gbnr 137/1.  

 

Modalen har bygget bolig på sin eiendom, og på deler av den leide eiendommen.  

Reguleringsplanarbeidet som er startet, er i strid med partenes private leieavtale og berører 

Modalens utnyttelse av eget eiendom og tilleggsarealet.  

 

Modalen har foretatt en betydelig utfylling på leiearealet, og kan ikke se at det er nødvendig 

eller hensiktsmessig at det skal foretas noe detaljreguleringsarbeid i tilknytning til hverken 

hennes eiendom eller det leide arealet som hun disponerer.  

 

Modalen informerer om at den største delen av det leide arealet er tenkt benyttet til hestehold, 

og aksepterer ikke at dette arealet skal være en del av et planforslag som tilrettelegger for 

boligutbygging.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Den private leieavtalen er sagt opp, og medfører dermed ingen konsekvenser for 

planforslaget.  

 

Ved varsel om oppstart ble nevnte eiendom tatt med i planområdet med bakgrunn i gjeldende 

reguleringsplan for området. Det er ønskelig at gjeldende reguleringsplan ikke blir oppdelt i 

flere mindre planer, og en innlemming av blant annet nevnte eiendom i nytt planforslag, ble 

derfor ansett som naturlig.  

 

Denne løsningen vil ikke gi noen konsekvenser for nevnte eiendom da gjeldende 

bestemmelser og avgrensinger videreføres/oppdateres i tråd med faktisk situasjon. Hensikten 

med denne løsningen er kun å sikre at kommunens planarkiv fremstår som helhetlig og 

ryddig.  

 

Det ble tatt kontakt med kommune for å be om at området ble tatt ut av planen. Kommunen 

har ikke gitt tilbakemelding.  

Rådmannens kommentar: Nabo sin eiendom er allerede regulert til boligformål, noe som 

anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende av planforslaget. Hva 

gjelder det nevnte leiearealet så er dette en privatrettslig sak mellom nabo og forslagstiller. I 



sakspapirene er det tilsendt kommunen to leieavtaler, der det er noen vesentlige forskjeller. 

Vi går ikke inn på avtalene, og legger de heller ikke ved, men de er registrert på saken. Det 

vil være naturlig å inkludere 137/62 og 64 i planavgrensningen til 1.gangsbehandling, da dette 

gjør bolig- og grøntområdet mer helhetlig utformet. Område G2 sikrer også en grønn buffer 

mellom boligområdene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud 

i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF, friområde og 

boligområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan da deler av LNF-området er 

planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med overordnede planer. 

 

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 innebærer regulering til et annet formål 

enn beskrevet i kommuneplanens arealdel. Den legges frem for hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og formannskapet. 

 

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. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming 

og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. Området er avsatt til bolig og LNF i 

gjeldende kommuneplan. Planbeskrivelsen redegjør for forslagstillers vurdering av planens 

virkninger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 (kap. 4.3.13). 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 2,8 dekar, utover allerede 

godkjent areal på 3,4 daa. Den delen av planområdet som skal utvikles med nye boliger ligger 

i nordvestvendt terreng. Dette arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i 

landskapet enn områdene rundt. Terrenget er lavest i øst og vest, mens et høydedrag preger 

nordlig del av planområdet. 

 

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.  

 

Økonomiske forhold 



Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbyggingen 

kan gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, 

rekkehus og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Det er positivt å beholde det 

bygningsestetiske som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

Alle uttalelsene er kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens 

foreslåtte bestemmelser. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne 

viser at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha 

tilstrekkelig kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende 

vannkum i Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligene forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført 

konkluderer med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er 

G/S-vei langs Færdenveien med fartsgrense på 30 km/t.  

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er vurdert, og det er innhentet informasjon om at det er truede 

rødlistede fuglearter i området, jf. artsdatabanken. Det er uklart hvor i området artene 

befinner seg, da det er mye naturlig vegetasjon i området de kan befinne seg i. Det er lite 

sannsynlig at de befinner seg på den fulldyrka marka og dermed vil ikke naturmangfoldet 

berøres i stor grad av dette planforslaget. Inngrepet i naturen anses som beskjedent slik at §§ 

9, 10, 11 og 12 vurderes ivaretatt.  

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 



radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. 

Færdenveien har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så 

sannsynligheten for redusert framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en 

adkomst for brannbil, med en lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i 

tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for 

Ringerike kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert 

boligtilbud. Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 2,8 daa, 

men vil bidra til å skape et helhetlig boligområde. 2,8 daa er relativt lite og omdisponering vil 

bidra til fortetting og vil være riktig ut i fra en helhetlig utvikling av området. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet.  

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen 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. Trafikkanalyse 

6. ROS-analyse 

7. Støy-analyse 

8. Magnetfeltberegninger 

9. VA-notat 

10. Uttalelser til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 17.02.16 

b. Buskerud fylkeskommune 19.02.16 

c. Statens Vegvesen 11.02.16 

d. NVE 02.02.16 

e. Ringeriks-Kraft 26.02.16 

f. Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.1 
g. Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

11. Gjeldende reguleringsplan 

a. 56-03 Haugsbygd Felt A-B 

b. 170 Færdenmarka 

12. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 2007 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Saksbehandler: Sanjin Rupic 

 







RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 390 Detaljregulering for
” Færdentoppen boligområde”

Utarbeidet av COWI AS , 02.05 .16

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 K ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt.
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre
endringer».

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense n som er vist på plankartet.
Området reguleres til f ølgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse – Fr ittliggende småhusbebyggelse BFS
- Boligbebyggelse – K on sentrert småhusbebyggelse BKS
- Lekeplass BLK

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- V eg S V
- Annen veggru nn – tekniske anlegg SVT
- Gang - og sykkelveg S GS

3. Grønnstruktur
- Friområde GF
- Grønnstruktur G

4 . Hensynssone r
- Faresone høyspent H370



§ 1. Fellesbestemmelser

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan . Utomhusplanen
skal dokumentere at krav til minste uteo ppholdsareal (MUA), lekeareal , boder,
garasjer/carport og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet
tilpasset omgivelsene og baser t på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk
tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming.

§ 1.3 Universell utforming
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). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøkn ad.

§ 1.4 Støyskjerming
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at
støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomf øres slik at alle boenheter har utomhusarealer
som tilfredsstiller kravene i T - 1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.

Alle rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha åpningsbart vindu i fasad e med
støybelastning Lden=55 dB eller lavere.

Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på
estetisk kvalitet.

Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøvern -
departementets retningslinjer for støy.

§ 1.5 Gjerde og hekk
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m.

§ 1.6 Avkjørsler
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle krav gitt av
vegmyndigheten.



§ 1.7 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.

Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det gjennomføres arkeologisk registrering av
planområdet.

§ 1.8 Teknisk anlegg
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann - og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å
oppfør e mindre bygninger for EL og VA - anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann - og
avløpsanlegg.

Tekn iske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder.

§1.9 Parkering
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes
gjeldende parkeringsforskrift.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittli ggende småhusbebyggelse, BFS 1 - 3

1. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
I disse områdene er det ti llatt å oppføre ene - og tomannsboliger med inntil 2
målbare plan, med tilhørende anlegg.

2. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.

3. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

4. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.



§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse , BKS1

5. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
I disse områdene er det ti llatt å oppføre tre - og firemannsboliger og kjede - /rekke -
hus, med inntil 2 målbare plan, med tilhørende anlegg. Det tillates også oppføring av
enebolig innenfor BKS1. Ved oppføring av enebolig skal bestemmelsene for BFS
legges til grunn.

6. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.

7. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter , i forhold til ferdig planert
terrengs gje nnomsnittsnivå rundt bygningen.

8. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.

§ 2.4 Lekeplass, BLK 1

BLK1 skal være felles nærlekeplass for BFS1, BFS2 og BKS1 . Lekeplassen skal o pparbeides
i iht. kommunens mal 4226.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene
mellom de ulike trafikkformålene.

Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å
sikre m inimale terrenginngrep .

§ 3.1 Veg

1 . Felt SV
f_SV1 er felles veg for samtlige boenheter innenfor BFS1, BFS2 og BKS1.
o_ S V 2 er eksisterende offentlig veg.

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg



Arealene er skråningsareal og grøfteareal , og skal opparbeides og tilplantes der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.

§ 4 Grønnstruktur

§ 4.1 Friområde , GF
Innenfor områd et tillates det opparbeidet turstier .

§ 4.2 Grønnstruktur , G1 - 2
I nnen o mrådet skal det tilrettelegges for stedegen vegetasjon.

§ 5 Hensynssoner

§ 5.1 Faresone

1. Høyspenningsanlegg (H370)
I området tillates det ikke oppført bebyggelse. Det er ikke tillatt med høy beplantning i
området (maks 4 meter). Eksisterende høyspentledning gjennom området kan
vedlikeholdes og ombygges.

§ 7 Rekkefølgebestemmelser

§ 7 .1 Krav til veger, vann - og avløpsledninger

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsledninger skal tekniske
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

§ 7 .2 Kr av før igangsettingstillatelse

f_ SV1 skal være opp arbeidet før det gis i gan g settingstillatelse på boliger innenfor
planområdet .

Omlegging av vann - og avløpsledning skal gjennomføres før det gis igangsettingstil l atelse på
boliger innenfor planområdet

§ 7. 3 Krav før brukstillatelse

Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene.

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og
utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene





MAI 2016
COWI AS

D e ta l jre g u l e ri n g sp l a n fo r
F æ rd e n to p p e n b o l i g o m rå d e
i R i n g e ri k e k o m m u n e
PLANBESKRIVELSE

ADRESSE COWI AS

Hvervenkastet 45

3511 Hønefoss

TLF +47 02694

WWW cowi.no

OPPDRAGSNR. A 0 71608

VERSJON 1. Utkast

UTGIVELSESDATO -

UTARBEIDET Mato

KONTROLLERT Cafn

GODKJENT Li te





DETALJREGULERINGSPLA N FOR FÆRDENTOPPEN B OLIGOMRÅDE
PLANBESKRIVELSE

3

Sam men drag

Planforslaget legger til rette for frittliggende - og ko nsentrert småhusbebyggelse med tilhørende a nlegg, i
et sentralt og attraktivt boligområde på Færdentoppen i Haugsbygd . Boligene skal være attraktive , og
tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet . Det legges til rette for ca.
10 - 15 nye boenheter , avhengig av etter spørsel og boligtype . Planforslage t vil sikre en god og helhetlig
fortetting i et allerede etablert boligområde, og i kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til
fremtidig boligområde.

Om rådene som i planforslaget er avsatt til boligform ål ligger i tilkny tning til eksisterende boligområ der
og kan s ees på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor om rå det, skal
det sikres at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse.

Planforlsage t omfatter også to eksisterende boliger som er relativt nyoppført og som har en naturlig
tilhørighet til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.

Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst mot Færdenveien.

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via gang - og sykkelveg , både mot Klekken og mot
offentlig tjenesteyting, handel, kollektivtilbud og friluftsområder.
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1 In n l edn in g

COWI AS fremmer planfor s laget på vegne av grunneier Henrik Færden Petersen .

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/ ko nsentrert småhusb ebyggelse med
tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger
som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Regulerings plan status oppdateres for disse.

Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruks område . Plano m r ådet er på ca. 21 daa, og er i
kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, friom rå de, samt et begrenset areal til landbruks ,
natur - og friluftsformål .

Planområdets beliggenhet. Ill: COWI 2016
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2 P l an prosess og medvirkn i n g

Det ble avholdt et oppstartsm øte med Ringerike kommune den 13.11.2015. I møtet orienterte
forslagsstiller om sine tanker for utvikling av planområde t, herunder at det planlegges for konsentrert
småhusbebyggelse i form av eneboliger/rekkehus. Kommunen orienterte om overordnede planer,
rammer og føringer. Kommunen opplyste om hvilke tiltak det vil være hensiktsmessig å gjennomføre i
forbindel se med utbyggingen. Videre ble plantype og planprosess avklart. Det ble ansett ikke å være
behov for utarbeidelse av planprogram eller utvidet opple gg for økt medvirkning . Det ble fremlagt
dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs behandling. Videre saksbehandlingsprosess ble
avklart. Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold til plan - og bygningsloven.

Oppst art av planarbeid ble varsl et per brev, i lokalavis
og på kommunens nettsider den 18.01.2016 , med fris t
for innsending av merknader 20.02.2016.
Forslagsstiller har mottatt 7 merknader per brev og e -
post. Sammendrag av, og kommentarer til ,
merknadene følger i eget vedlegg. Merknadene er
også vedlagt i fullversjon.

Oppstartsmøte

Ringerike kommune, Henrik Færden
Petersen og COWI AS

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense og
hensikt med planarbeid
• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Politisk behandling av planforslaget i
hovedkomiteen for miljø og areal og

formannskapet.

• Planforslag legges ut på høring med 6
ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget iht.
merknader.

2. gangs politisk behandling av
planforslaget i HMA og

formannskapet, før egengodkjenning i
kommunestyret
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3 Dagen s situasjon

3. 1 Pl anområdets avgrensing
Under vises utsnitt av planområdet, slik det ble varslet ved oppstart.

Illustrasjon som viser planområdets avgrensning ved varsel om oppstart. COWI 2015.

3. 2 Beskrivelse av planområdet

3. 2. 1 Beliggenhet og adkomst

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av dyrket mark , to eksisterende boliger med
tilhørende tomter og tilliggende araler som i hoveds ak består av vegetasjon. Området ligger ca. 6,5 km
øst for Hønefoss, sør fo r Færdenveien der denne gjør en sving i retning øst ve d nr . 29 - 31. Området er
omkranset av eneboligbebyggelse i retning nordøst . M ot sør og vest ligger dyrket mark tilh ørende
Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar.

Adko mst til planområdet er fra Færdenveien , en kommunal vei som knytter boligfeltene i
Færdenmarka med Fylkesveien 241 ved Klekken.
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3. 2. 2 Eiendomsforhold

Plano m r ådet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr .
137/62, 63 og 64.

3. 2. 3 Eksisterende bebyggelse og bruk

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene bolige n er
under oppføring, den andre er relativt nyoppført.

Planområdet, sett i retning sørvest mot Klekken. I forgrunne n , jordet som planlegges bebygget, i
bakgrunnen er et av de relativt nyoppførte huse ne på høydedraget sør i planområdet . COWI 2015 .

3. 2. 4 Landskap, natur og grønnstruktur

Planområdet ligger i den vestvend te lia som preger landskapet i H augsbygd. Områ det har en flott
utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet p reges av småkupert landskap, med 5 – 10
meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del . På høyd e draget mot sør ligger de to eksisterende
eneboligene. Boligene lig ger langs Færdenveien , og det n o r dligste huset ligger på en liten
kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling n o r d og
vest for huset.

Den delen av planormådet som skal utvikles med ny e boliger ligger i nord vest vendt terreng . Dette
arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget er
lavest i øst og vest, mens et høydrag preger nordlig del av planområdet.
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Plano mrådet ligger over den marine grense på kote +171 og befinner seg innen for et område med
løsmasse av forvitringsmateriale . I berggrunnen finnes i hovedsak l eirskif er og kalkstein , jf.
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ .

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.

3.2.5 Trafikkforhold

Nordre del av p lanom r å det har i dag ingen regulert ad komst for bil eller fotgjengertrafikk. De to
eneboligene har atkomst mot Færdenveien.

Planområdet har atkomst fra Færdenvegen og Linnerudvegen som tar av fra Fv. 241 H adelandsvegen.
Det eksisterer ingen trafikktellinger for Fæ rdenvegen og Linnerudvegen , men basert på antall boliger i
området antas det at Linnerud vegen har en ÅDT på 5 - 600 , mens Færdenvegen har en ÅDT på 180. .

Krysset Linnerudvegen x Færdenvegen er utformet som et uregulert T - kryss. Krysset Fv. 241 x
Linnerudvegen er derimot utformet som et oppmerket kanalisert T - kryss med eget venstresvingefelt på
ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende kjøretø y ved vikelinja ut fra Linnerudvegen.

3. 3 Planstatus

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner

Hoveddelen av planområdet er regulert i r eguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 31.01.85. Området
er i denne reguleringsplanen avsa tt til bolig, gangvei og friområde/lek. En mind re del av planområdet, i
retning vest, er uregulert.
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Utsnitt av eksisterende reguleringsplan for Færdenmarka, hvor planområdet vises.

Ifølge Ringerike kommunes kartløsnin g finnes ingen tilstøtende regu leringsplaner eller p l anforslag
p.d.d.

3. 3. 2 Kommuneplan

I gjeldende kommuneplan for R ingerike kommune 2007 - 201 9 , vedtatt 1 3.08.2007 , er planområdet
avs att til boligformål (nåværende), friområde (nåværende), og Landbruks, natur, - og friluftsområder
(LNFR).
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Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor varslingsgrense for Færdentoppen er markert med rød linje .
COWI 2015.

Det er angit t noen gen e relle b estemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan - og
bygningsl ovens § 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i
reguleringsplan.
- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter.

Utbyggingsrekkefølge : I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finn e sted før følgende forhold er
sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs.
veg, vann - og avløpsanlegg, brannvann, strømframf øring, trafikksikker atkomst f or gående, syklende
og kjørende, skolekapa sitet og trafikksikker skolevei, lekeareal , Samfunnssikkerhet herunder;
flomfare, skredfa re, radon, forurensning i grunn, Natur og kultur , Grunnvann , Universell utforming .

Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles
lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr . bolig avsettes til lekeplasser, og være
støyskjermet ihht. T - 1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2 - 6 år,
Nærlekeplasser 5 - 13 år og Områdelekepl asser 10 år og oppover. Lekeplassene skal skjermes mot
biltrafikk. I plan - og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i
forhold til lekearealer vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg.
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3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for
Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30 .4.15. Det arbeides i etterkant av dette videre med å revidere
kommuneplanens arealdel.

3.3.4 Andre relevante planer / f øringer

Kommunal planstrategi 2012 - 2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende
for prioritering av planoppgaver.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og tranpsortplanlegging.
Et utdrag av må l med disse retningslinjene er “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. D et skal legges til grunn et
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.”

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan - og
bygningsloven”, stille r krav om at barn og unge blir i varetatt i plan - og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være
sikret mot forurensing, støy, t rafikkfare og annen helsefare.

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T - 1442/2012
Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som
forebygger støyproblemer.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig r esolusjon 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.

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning.

3.3.5 Krav om konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert ihht. Plan - og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 - 1
Planprogram og § 4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

Tiltaket faller inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2,
”Planer og tiltak som alltid skal behandles et ter forskriften. "

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde/friområde og til landbruks,
natur - og friluftsområde. Planfors laget er i all hovedsak i tråd m ed overord n ede planer
(bolig/friomr å d er), med unn t a k av arelaet avsatt t il LNF, men dette ralet er av svært begrenset
størrelse.

Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes
av disse.
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Det er ikke registrert viktige naturområder , truede arter eller naturtyper i planområdet eller i
umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø,
kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller
ingen konsekvenser med tanke på e nergi og miljø eller universell utforming.



DETALJREGULERINGSPLA N FOR FÆRDENTOPPEN B OLIGOMRÅDE
PLANBESKRIVELSE

16

4 Pl an forsl aget

4. 1 Pl ankartet

Utsnitt av plankart datert 20.4.16 . Det vises for øvrig til vedlagt plankart. COWI 2016.
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4. 2 Arealregnskap

Formål Areal i daa

Boligbebyggelse – frittliggende
småhusbebyggelse (BFS)

7,0

Boligbebyggelse – konsentrert
småhusbebyggelse (BKS)

3,8

Lekeplass (BLK) 0,2

Veg (SV) 1,2

Gang - og sykkelveg (SVS) 0,6

Annen veggrunn – teknsike anlegg 0,6

Grønnstruktur (G) 2,1

Friområde (GF) 5,5

Totalt 21,0

4. 3 Beskrivelse

4.3.1 Generelt

Planforslaget legge r til rette for konsentrert sm åhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke - og
oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer . Det skal utviklikles gode boliger i tilknytning til et
eksisterende boligområde. F orslaget bidrar til fortetting av et areal som hovedsakelig er avsatt til
boligformål i kommuneplanen s arealdel . Området ligger i tilknytning til eksisterende offentlig
infrastruktur som skoler/ba rn ehager, noe som bidrar til prisnsipper for helhetlig areal og
transp ortlegging og fortettingt i eks i sterende boligo m r åder. Hovedintensjonen er å etablere attraktive,
og tilgjengelige boliger med gode uterom og lekeplasser.

Etablering av både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse vil bidra til at området vil kunne
fremstå som godt egnet for alle, uavhengig av familiestørrelse og livsfase.

4.3.2 Boligformål

Om rådene som er avsatt til boligform ål ligger i tilkny tning til eksisterende boligområ der og kan s ees
på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor om rå det, skal det si kres
at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eks isterende bebyggelse i området.
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Det legges til rette for 10 - 15 nye boenheter , avhengig av boligtype, og størrelse på tomter/ boenhete r .
Planforslaget legger til rette for en fleksibel løs ning, som åpnner for utvikling av både eneboliger,
eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger .
Det planlegges et felles lekeareal, en nærlekeplass BLK 1, som er gitt en sentral og solrik plassering i
ormådet. Plasseringen av lekeplassen er strategisk plassert, da den også er den del av en turveg
forbindelse fra boligområdet til skole og idrettsanlegg.

Innenfor byggeområdene er det lagt opp til en utnyttelsesgrad på BYA = 40% og med maks
møne høyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Felt BFS1 - 3 – Frittliggende småhusbebyggelse:
Planforslaget legger til rette for tre områder for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor BFS1 er det
lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse. Det er ikke vist tomtegrenser innenfor BFS1 , da det
ønskes en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen. Det åpnes imidlertid for
etablering av tre til fire boliger innen dette delfeltet, avhengig av størrelse på tomter/boliger. BFS1
ligger i vestvendt terreng, men har noe dårligere solforhold enn feltene BFS2 /BKS1 . Grunnen til dette
er høydraget som krysser planområdet sør for BFS1 . Dette kompenseres ved at dette feltet
tilrettelegges for etablering av stø rre eneboligtomter

BFS2 , som ligger lengst vest i planområdet, er en eneboligtomt med god utsikt, gode solforhold, i
enden av atkomstvegen og med lekeplassen BLK 1 som nærmeste nabo. BFS2 er på 0,55 daa .

Felt BFS 3 ligger p å høydrdraget mot sør . Her ligger to eksisterende enebolige rog en ubebygd tomt. .
Disse boligene har en eksponert belig genhet i landskapet, og da særlig mot sør og vest. Ny
reguleringsplan vil sikre oppdatert reguleringssituasjon fo r disse , ved høyere utnyttelsesgrad og
byggegrense mot vest . Eksisterende landskap s økes bevart i størst mulig grad.

Felt BKS 1 - Konsentrert s måhusbebyggelse : I feltet legges det til rette for konsentrert
småhusbebyggelse (k jedet e eneboliger /rekkehus ). Arealet på feltet er 3,8 daa. Innenfor d ette feltet er
det tiltenkt rekkehus med to etasjer , kjedete eneboliger eller firemannsboliger , inkludert nødvendig
parkeringsareal , men det åpnes også for muligheten til å etablere eneboliger innenfor dette området .
Ved etablering av eneboliger innenfor BKS1 skal bestemmelsene til BFS1 legges til grunn.

I illustrasjonsplanen under vises det hvordan det kan legges til rette for ni b oenheter innenfor BKS1,
hvor disse boenhetene er fordelt på fire vo lumer . Byggene planlegges lag t parallelt med høyspentlinja ,
i retning øst/vest med hoveddelen av hagen mot syd. Hver enkelt boli g har priva t avkjøring fra ny
adkoms tveg , f_SV1 .
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Utsnitt av illustrasjonsplan datert 20.4.16. Lysebrunt viser konsentrert småhusbebyggelse, (kjedete
eneboliger /rekkehus) , brunt viser frittliggende småhusbebyggelse, og grått viser eksisterende
bebyggelse innen planområdet. Lysegrønt vise r hageareal, mør k egr ø nt viser friormåder,
vegetasjonskjerm og annen grønnstruktur. Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende,
og endringer kan komme . COWI 2016.

I bestemmelsene er det for hele planområdet satt krav om en maks møne høyde på 9 meter over
gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivareta r utsiktforholdene for bakenforliggende bebyggelse.
Planområdet ligger noe lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse i området, og en utbygging av
boliger over to etasjer vil dermed i liten grad påvirke utsikt eller solforhold for annen bebyggelse i
området.

4. 3. 3 Lek og uteoppholds arealer

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke - og oppholdsarealer sommers - og vinterstid for
barn i ulike aldersgrupper.
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Felt BLK1 - Nærlekeplass : Det legges til rette for en nærlekeplass i området . Lekearealet er plassert
sentralt i planområdet, med enhensiktsmessig plassering ifht. sol/s kygge forhold, støy, og enkel
ad komst for alle. Lekearealet plasseres solrikt og lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse.
Samtlige boenheter vil ha kort avsta nd til lekeplassen. Lekeplassen vil også fungere som et sosialt og
naturlig samlingspunkt for de som bosetter seg i området. Nærlekeplassen er utf ormet i tråd med
kommunens krav til lekeplasser, sjekkliste 4226, og er på 0,2 daa.

Andre lekeplasser el.l i nærheten:
Det finnes pr. i dag en tilrettelagt lekeplass i Paasche Aasens vei, ca 160 m i luftlinje fra planormådet.
Her finnes lekeaparater, san dkasse, og balløkke. Beboere i på Færdentoppen må krysse Færdeneveien,
for å komme til denne lekeplasse n, som kan klasifiseres som en o mrådelekeplass.

Felt GF1, friområder: I nærområdet er det tilgang til friluftsområder, turveier og små sko gsområder.
Sær lig det regulerte friområdet , felt GF1 nord i planområdet , fungerer som et godt tilrettelagt frilufts -
og lekeareal. Planforslaget åpner for at det kan etableres en turvei fra gang vegen nord for GF1 og
bekken , via lekeplassen BLK1 til boligområdet .

Innenfor GF1 opparbeides det en skiløype om vinteren. Utbygging av planområdet påvirker ikke
eksisterende skiløypetras e . Beboere i planområdet har dermed direkte tilgang til gode ski - og
turløyper. Planforlsaget er ikke i konf likt med eksisterende skiløype og regu lert situasjon er i hovedsak
i tråd med eksisterende reguleringsplan for området nord for høyspentlinja.

4.3.4 Støy

I forbindelse med utarbeidelse av p lanforsalget har det blitt utført sjablongmessige beregninger av støy
mot planområdet, basert på trafikk langs Færdenveien. Støyberegningene viser at gul støysone
forventes å bre seg inntil 7 - 10 meter ut fra Færdenveien. Bygninger med støyfølsom bruksformål
(inkludert uteplasser) bør etableres med større avstand enn 10 meter fra vegen.

I planforslaget er byggegre nsen for det nye byggefeltet satt til minimum 20 m fra senterlinje veg. For
eksisterende bebyggelse er byggegresen satt minimum 10 meter fra senterlinje veg, noe som indikerer
at støyforholdene for nye og eksisterende boliger innen planområdet skal være tilfredsstilt.

4.3.5 Renovasjon

Innen planområdet plasseres sø ppeldunker ved innkjøring fra ad komstveien til hver boligenhet.
Detaljerte løsninger for renovasjon skal sikres i utomhusplan.

4.3.6 Barn og unges interesser .

Ba r n og unges inter esser er ivaretatt ved at det tilrettelegges for nærlekeplass og grønne, tilgjengelige
friområder/utomhusareler. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier som vil bosette seg i området,
og vil være en berikelse for nabolaget.

I planfors laget legges det til rette for å knytte planormådet på en trafikksik ker måte til tilliggende G/S -
veg nett. For å komme til G/S - veg behøver ikke beboerne i planområdet å krysse trafikert vei .

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegg e for boligbebyggelse i et område som har
nærhet til fritidstilbud , skoler, barnehager og friområder.
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4.3.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet

Plano m r ådet grenser til F ærdenveien i sørøst , og planlagt atkomst er lagt til denne vegen. Dette anses
som den mest trafikksikre plasseringen av atkomsten, med gode stigningsforhold og med god oversikt
over trafikk fra begge sider .

Atkomstvegen (f_SV1) er en felles atkomstveg for samtlige boliger innenfor BFS1, BFS2 og BKS1.
Vegen er dimensjonert med en bredde på 4 meter . I enden av atkomstvegen, f_SV1, er det regulert inn
en vendehammer. Denne er tilpasset slik at lastebiler skal kunne snu i området. Dette sikrer blant annet
at renovasjonsbiler har snumulighet ved henting av avfall.

Trafikkmengde:
Det er utført trafikkberegninger for planområdet, basert på et krav i merknaden fra Statens vegvesen.
For å beregne trafikken som genereres fra planområdet er det tatt utgangspunkt i at planen vil medføre
bygging av 15 nye boliger. Basert på antall boliger innenfor planområdet og gjennomsnittlig antall
bosatte per bolig, gir det en forventet ÅDT på 60. En ÅDT på Færdenvegen etter utbygging av
planområdet vil da være omtrent 240.

Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i krysset Linnerudvegen x Fv 241, vurderes det at
tilleggstrafikken som følge av utbyggingen ikke vil medføre noen konsekvenser mht.
kapasitet/avvikling eller for kryssets geometriske utforming.

Parkering:
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringer ike kommunes
gjeldende parkeringsforskrift.

Kollektivtrafikk : Langs Linnerudveien er det 2 busstopp, Færdenmarka og Furuseth , ca 4 00 m fra
planområdet . Her går det buss til/fra Hønefoss. På hverdager er det 12 avganger i døgnet fra dette
stoppet og kolle ktivtilbudet herfa anses som ivaretatt. Busstoppet ved Færdenmarka er tilknyttet
planområdet med G/S vei langs Fæ rdenveien.

I tillegg eksisterer det et busstopp ved Loveien, omtrent 650 meter fra planområdet.

Trafikksikkerhet: Planormådet er svært godt tilknyttet offentlige tjenester, skole, kollektivtransport og
turom råder via G/S vei og turveger.

Det er langsgående gang - /sykkelvei i Færdenveien ned til krysset med Linnerudveien. Færdenveien
har også fartsdumper.
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Figur 1 : Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5 - 5 meter.

Figur 2 : G/S - vei forbi planområdet og i retning skole og holdeplass Loveien.

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skol e (1. - 7. kl.) og Haugsbygd ungdomsskole,
samt ytterligere noen hundre meter til idrettsanlegg . Mesteparten av strekningen skjer på G/S - vei eller
lite trafikkert vei (med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan for å komme til/fra
kunstgressbanen).

Beg ge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S - vei eller lite trafikkerte veier.

Det er ikke regi strert trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planområdet de siste ti årene, og
det er lite som tilsier at den meget begrensete tra fikkøkningen vil medfører nødvendige
trafikksikkerhets tiltak.

4.3.8 Grønnstruktur

Planforslaget sikrer at eksisterende grønnstruktur innen for planormådet ivaretas. Området nord for
BKS1 reguleres til friområde for å sikre ivaretakelse av eksistere nde skiløypetr ase og turområde.

Områdene som er regulert til grunnstruktur, G 1_2 , er områder som ikke er egnet som
utbyggingsområder og som heller ikke er viktige friluftsområder, men som skal fungere som
vegetasjonskjerm og annet grøntareal . Områdene kan beplantes .
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4.3.9 Kulturminner

Buskerud fylkeskommunen krever arkeologisk registrering av planområdet. Slik registrering er bestilt,
og skal gjennomføres ila. feltsesongen 2016 .

4.3.10 Vann og avløp

Innenfor planområdet eksisterer det i dag en vann - og avløpsleding. Ved utbygging av planområdet i
henhold til planforslaget, må denne lednignen legges om. Det er utarbeidet en overordnet VA - plan for
området. Denne viser at det er mulig å legge VA - ledningene i ny adkomstveg, f_SV1. Videre er det
tilstrekkelig kapasitet for nye boliger til å kob le seg til eksisterende anlegg. Et forslag til omlegging av
VA - anlegget er vist i skissen under. Også eksisterende VA - anlegg vises i tegningen.

Det er også viktig at området har tilstrekkelig kapasitet til slukkevann. For å tilfredsstille kommunens
krav til slukkevann vil det være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i Færdenveien.

Eksisterende og nytt VA - anlegg tilpasset planforslaget. COWI 2016.

4.3.11 Høyspent

Nord i planområdet krysser en 22 kV høyspentlinje. Linjen ligger 10 mete r over terreng og har en
faseavstand på 2 meter.
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Med bakgrunn i Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart er det utført magnetfeltberegninger for
høyspentlednigen. Anbefalingene fra Statens Strålevern tilsier at det ikke skal legges til rette for
boli ger eller lekearealer i områder hvor magnetfletet overstiger 0,4 µT. Disse beregningene er utført
for høyspentlednigen som går gjennom planområdet.

Beregningene av magnetfeltet fra linjen viser at anbefalt avstand fra høyspentledningen for et bygg
med inn til 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra
ytterste faseline. I en høyde på 1 meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkenivå vil være
lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til lin jen. I planforslaget er det imidlertid
regulert inn en byggeforbudssone (H370) på 8 meter fra senter mast. Dette for å ivareta forskrift for
elektriske forsyningsanlegg, og ivaretar også innspill fra Ringeriks - Kraft ved varsel om oppstart.

Planforslaget har ivaretatt hensyn til både byggeforbudssone for elektriske forsyningsanlegg og
anbefalinger fra Statens Strålevern angående magnetfelt.

4.3.12 Universell utforming

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye t iltak
utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings -
og bevegelseshemmede.

4.3.13 Naturmangfold og biologisk mangfold

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven

Naturmangfoldloven inneholder fem sentra le 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 naturman gfoldet vil bli utsatt for.

Vurdering: Planområdet består av to eksisterende boligtomter, og et jordbruksareal, som danner
utkanten av gården Færden, på ca. 21 daa. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd,
men er ikke vist som del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap (miljødirektoratets
naturdatabase) . Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede naturverdier i
eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.
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Ut snitt av k art fra Miljød i r ektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper,
verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder.

§ 9 (føre - var prinsippet)
Dette prinsippet henger nært sam men med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre - var prinsippet tillegges større vekt.

Vurdering: Det er innen planom r ådet 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 er i varetatt.

§ 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 dyrket mark beb ygges med boliger
og tilhørende anlegg . I boligområdet vil det tilrettelegges for rause uteområder /grønnstruktur .
randsoner vil bli bevart grønne. Den samlede belastningen på kulturlandskapet anes dermed å være
begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha kon sekvenser 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: Ikk e relevant.

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker o g driftsmetoder)
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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
forh old, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.

Det vises for øvrig til ROS - analysen kap. 7.2.3.

4. 3. 1 4 Landbruk og skogbruk

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark på 5,7 daa bebygges med boliger. Den dyrkede
marka består av et mindre, delvis inneklemt areal, i utkanten de dyrkede arealene på Færden gård.
Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer me d dyrket mark . Om r å det er allerede preget
av boligbebyggelse mot nordøst , og egner seg således godt for fortetting. Planforslaget berører ikke
skogbruksarealer.
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5 ROS an alyse

Det er utført en risiko - og s årbarhetsanalyse (ROS) , jf. vedlegg4, for planforslaget som viser hvilke
konsekvenser planf o r slaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.

I ROS - analysen kommer det frem at det er tre forhold som ligger i gul risikosone.

Naturgitte forhold
5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan
forekomme.

Avbøtende tiltak: I henhold til plan - og bygningslovens § 29 - 5, skal ethvert bygg oppføres slik at det
oppfyller krav til helse - og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts
bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8 - 33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "…
Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres
for radonkonsentrasjone r i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med
hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling.

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær liggende transpo rtårer, utgjøre en
risiko for området?
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.
Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så sannsylighetenen er liten.

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
18. El. linjer: Plan forslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at
bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift
for e lektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra
senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like
under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnet felt fra høyspenlinjen slik planforslaget
er fremstilt.

Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
26. Adkomst for brannbil: B oligom rådet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien.
Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.

Ulovl ig virksomhet
Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren.
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6 M erkn ader ti l oppstartsva r sel

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 1 8.01 . 201 6 . Berørte parter ble varslet gjennom brev
og lokale aviser. Det vises for øvrig til vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved varsel og vedlegg
3: Merknader ved varsel om oppstart .



DETALJREGULERINGSPLA N FOR FÆRDENTOPPEN B OLIGOMRÅDE
PLANBESKRIVELSE

2 9

7 Oppsum m erin g

Planforslaget legger til rette for frittliggende og ko nsentrert småhusbebyggelse med tilhørende a nlegg,
leke - og oppholdsarealer, i et sentralt og attraktivt boligområde. Boligene skal være attraktive ,
tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet . Det legges til rette for
ca 10 - 15 nye boenheter . Planforslaget vil sikr e en god fortetting i et allerede etablert boligområde som
for en stor del er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel og regulert til
boligformål aller e de i 1985 .

Om rådene som er avsatt til boligform ål ligger i tilkny tning til eksistere nde boligområ der og kan s ees
på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor om rå det, skal det sikres
at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse.

Planforslaget åpner for å bebygge området med både eneboliger, eneboliger i kjede eller rekkehus.
Dette gir en fleksibilitet ifht til videre utvikling av bolig området og tilpasning av løsninger etter ønske
og behov . Området kan bebygges både med færre rom slige eneboliger, eller bebygges noe tettere med
enebolieger i kjede. Sistnevnte vil gi flere boenheter, noe som er i tråd med prinsipper for samordnet
areal og transportplanlegging.

Det legges til rette for rause friområder og nærlekeplass innen planom rådet. Disse områdene skal ligge
i deler av planormådet som har gode solforhold, og godt lokalklima.

Området ligger relativt lavt i forhold til tilliggende områder , og vil i begrenset grad påvirke sol - og
utsiktsforhold for tilliggende naboer. Planforsla get sikrer et prosj ek t som i liten grad dominerer
nabolaget og som er godt tilpasset det lokale landskapet.

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med kryss mot Færdenveien.
Atkomstveg f_SV1 er en fellesveg for samtlige boliger inne nfor BFS1, BFS2 og BKS1.

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via G S - veg og turveger, både til offentlige
tjenester, til kollektivtransport og til nærliggende grøntarealer og lekeområder.
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8 Vedl egg

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi a v varselbrev, varselkart og annonse i samle - pdf )
Vedlegg 2 : Oppsum m e ring og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart
Vedlegg 3: Merknader ved varsel om oppstart (samle - pdf for alle merknader)
Vedlegg 4: ROS - analyse
Vedlegg 5: Trafikkberegninger
Vedlegg 6: Støyberegnigner
Vedlegg 7: Magnetfeltberegninger
Vedlegg 8: VA - notat
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1 Innledning

COWI er engasjert til å gjennomføre trafikkberegninger av en planlagt boligutbyg-
ging på Færden utenfor Hønefoss. Innenfor planområde t finnes det per i dag ingen
bebyggelse.

Dette notatet beskriver dagens trafikksituasjon og belyser sentrale trafikale konse-
kvenser av utbyggingen.

2 Dagens situasjon

2.1 Lokalisering
Området er lokalisert ca. 1 0 minutters kjøring nord - øst for Hønefoss sentrum, se
figur for nærmere angivelse.

Figur 1 : Plano mrådets lokalisering (Kartkilde: finn.no)

Området ligger for øvrig nært Klækken hotell.
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2.2 Vei - og atkomstforhold
Figuren under viser atkomst til området, trafikkmengder på omkringliggende veg-
nett, samt registrerte trafikkulykker med personskade i perioden 2006 - 201 5 (numre
relaterer seg til tabell 1 ):

Figur 2 : Oversikt over veinavn, trafikkmengder (ÅDT), andel tungtrafikk, ulykker (se også
tabell 1), samt nærmeste bussholdeplasser

Atkomst
Området har atkomst via Færdenveien og Lin nerudveien, som tar av fra Fv. 241
Hadelandsveien .

Krysset Fv. 241 x Linnerudveien er utformet som et oppmerket kanalisert T - kryss
med eget venstresvingefelt på ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende
kjøretøy ved vikelinja ut fra Linnerud veien.

Krysset Linnerudveien x Færdenveien er utformet som et uregulert T - kryss .

Trafikkmengder
Årsdøgntrafikk ( ÅDT ) på Fv. 241 er på 3 800, med andel lange (tunge) kjøretøy på
8 %. Trafikkmengden på Linnerudveien og Færdenveien er ikke angitt i Nasjonal
Vegdatabank (NVDB), men det antas trafikkmengde i størrelsesorden ÅDT 5 - 600 i
Linnerudveien pga. et begrenset antall boenheter ( ca. 1 20 - 1 30 ) med atkomst ut
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mot Fv. 241 . C a. 75 % har atkomst fra Færden veien eller Paasche Aasens vei.
Resterende enheter har atkomst via Linnerudveien og Blåveissvingen.

I tillegg er det en parkeringsplass rett ved krysset Fv. 241 x Linnerudveien som
tilhører Klækken hotell, og brukes ved store arrangement mm. Denne er utstyrt
med automatisk bom.

Fartsgrenser
› Færdenveien 30 km/t
› Linnerudveien 50 km/t
› Fv. 241 Hadelandsveien ved kryss Linnerudveien 50 km/t
› Fv. 241 nordøst for kryss Linnerudveien 80 km/t

Trafikksikkerhet
Det er ikke registrert ulykker i atkomstkryss eller på atkomstveien fram til planom-
rådet. Tabellen under viser registrerte ulykker i perioden fra 2006 - 201 5 hentet fra
Nasjonal Vegdatabank:

Tabell 1 : Oversikt over registrerte ulykker i perioden fra 2006 - 2015

Nr. År stall Utfall Uhellskode

1 2014 Alvorlig skadd Møting på rett vegstrekning

2 2014 Uskadd Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning

3 2006 Lettere skadd Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve

4 2008 Lettere skadd Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning

5 2006 Lettere skadd Møting på rett vegstrekning

6 2009 Lettere skadd Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning

7 2015 Uskadd Påkjøring bakfra

8 2012 Alvorlig skadd Enslig kjøretøy kjørte utfo r på venstre side i høyrekurve

I tillegg er det verdt å nevnte at det har skjedd en ulykke i Færdenveien med lettere
personskade, men dette var så langt tilbake som i år 2000.

2.3 Kollektivtransport
Rute 224 har 1 2 avganger i døgn et på hverdager (avgang en gang i timen mellom
kl. 07 - 21 ). På lørdager er det fire avganger i døgnet.

Holdeplassen Færdenmarka ligger i krysset mellom Linnerudveien x Færdenveien,
ca. 400 meter sør for planområdet. Rute 224 Hønefoss - Lisletta - Haug trafikker er
stoppet i retning fra Hønefoss.
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Holdeplassen Loveien ligger ca. 6 - 700 meter nord for planområdet. Rute 224 Hø-
nefoss - Lisletta - Haug trafikkerer stoppet i retning mot Hønefoss.

2.4 Forhold for myke trafikanter
Det er langsgående fortau i Færdenveien ned til kr ysset med Linnerudveien. Fær-
denveien har også fartsdumper.

Figur 3 : Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5 - 5 meter.

Figur 4 : G/S - vei forbi planområdet og i retni ng skole og holdeplass Loveien.

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skole (1 . - 7. kl.) og Haugsbygd
ungdomsskole, samt ytterligere noen hundre meter til kunstgressbanen. Mestepar-
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ten av strekningen skjer på G/S - vei eller lite trafikkert vei (med unntak av kryssing
over Harehaugveien i plan for å komme til/fra kunstgressbanen).

Begge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S - vei eller lite
trafikkerte veier.

3 Fremtidig situasjon

3.1 Planlagt utbygging
Det er planlagt en mindre utbygging av boliger innenfor planområdet. Prosjektet er
i en startfase så det er ikke helt avklart hvor mange boliger det blir, men det anta s
mellom 10 - 15 boliger av både re kkehus, leiligheter og enebolig .

3.2 Konsekvenser av utbyggi ng

3.2.1 Trafikk på veinettet
VDT/ÅDT For å beregne trafikken som skapes av utbyggingen tar man utgangspunkt i antall

boliger og erfaringstall for turproduksjon per bolig eller per bosatt. Siden det er
usikkerhet knyttet til hvor mange boliger som skal bygges ut velges det å ta ut-
gangspunkt i maksimalt antall boliger (15), samt et konservativt erfaringstall.

Iht. folke - og boligtelling en (sist gang gjennomført i 2011 ) er gjennomsnittlig antall
bosatte per bolig i Ringerike på ca. 2,0 per bolig (gjennomsnitt av en eboliger, boli-
ger i kjede, samt blokkbebyggelse).

Dette gir følgende estimerte biltrafikk til/fra boligområde i virkedøgntrafikk (VDT) og
årsdøgntrafikk (ÅDT):

Tabell 2 : Estimert turproduksjon som følge av boligutbygging

Antall bol iger Antall bosatte Erfaringstall tur-
produksjon

VDT ÅDT

15 2 ,0 per bolig VDT 2,2 per bosatt
ÅDT 2,0 per bosatt

65 60

Dette medfører en begrenset økning i ÅDT på atkomstveier og en marginal økning
på hovedvegene.

Trafikkfordeling For de nye enhetene er det forutsatt at alle enheter har atkomst via Linnerudveien
og Færdenveien. Anslagsvis trafikkmengde på atkomstveiene er før og etter ut-
bygging er illustrert under:
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Figur 5 : Anslagsvis ÅDT på atkomstveier før og etter utbygging. Merk at anslagene er
forbundet med usikkerhet og er omtrentlige på strekningene

Det er i anslagene antatt en retningsfordeling hvor 75 % av trafikken i Færdenveien
og Paasche Aasens vei benytter atkomstkrysset nærmest Klækken hotel l. Videre
er det antatt at 75 % av trafikken i Blåveissvingen og Færdenbakken benytter at-
komstkryss ved Gjermundboveien. Det gjøres oppmerksom på at dette er grove
antagelser, og meningen er ikke at dette skal samsvare nøyaktig med virkelighe-
ten. Hensikten er å synliggjøre at trafikken fordeler seg ut på vegnettet avhengig av
hvor man skal fra og til i området, og at ikke all trafikken fra boligområde vil belaste
en enkelt strekning eller kryss.

Makstimen Andelen timetrafikk i dimensjonerende time er erfaringsmessig antatt å utgjøre ca.
1 2 % av ÅDT. Dette tilsvarer drøyt syv biler.

Retningsfordeling i dimensjonerende time på ettermiddagen er antatt å utgjøre
70 % inn og 30 % ut. Videre er det antatt at hove dvekten av trafikken skal til/fra
retning Hønefoss.

Kapasitet Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i atkomstkrysset er det ingen
grunn til å mene at tilleggstrafikken som følge av utbyggingen vil medføre noen
konsekvenser mht. kapasitet/avvik ling eller for krysset s geometriske utforming.

3.2.2 Kollektivtransport
Dagens kollektivtilbud vurderes som akseptabelt, med gangavstand til holdeplas-
ser og avgang ca. en gang i timen. Det vurderes derfor som ikke nødvendig å gjøre
endringer mht. kollektivtilbud et som følge av utbygging.
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3.2.3 Forhold for myke trafikanter
Forholdene for myke trafikanter vurderes å være gode, siden det er langsgående
fortau og lav skiltet hastighet med fartsdumper i Færdenveien. Til/fra skole og id-
rettsanlegg er det G/S - vei og lite traf ikkerte veier.

3.2.4 Trafikksikkerhet
Det vurderes det å være tilfredsstillende trafikksikkerhet for myke trafikanter gjen-
nom langsgående fortau i Færdenveien og G/S - vei til skolene. Det er ikke regi strert
trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planomr ådet de siste ti årene, og det
er lite som tilsier at den meget begrensete trafikkøkningen vil medfører nødvendige
trafikksikkerhets tiltak.

Det vil være derimot være viktig å sørge for trafikksikre forhold i tilknytning til an-
leggstrafikk under byggeperiod en.

4 Konklusjon og oppsummering

Planlagt boligutbygging i tilknytning til Færden gård vil medføre en økning i ÅDT på
rundt 60 kjøretøy. Mht. kapasitet og avvikling i atkomstkryss og overordnet veinett
er en slik økning uproblematisk. Området har akseptabel kollektivdekning og for-
hold for myke trafikanter. Det er ikke ventet at trafikksikkerheten i området vil påvir-
kes nevneverdig av den begrensete trafikkøkningen.

Samlet sett vurderes det derfor at den planlagte utbyggingen ikke medfører noen
behov for avbøt ende tiltak på veinett , me n det må planlegges for trafikksikker til-
komst til området i forbindelse med anleggsperioden.
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1 Bakgrunn

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/ ko nsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger
som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.

Planområdet består av de l av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr.
137/62, 63 og 64.

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter sør i planområdet. Den ene boligen er under
oppføring, den andre er relativt nyoppført.

Planområde t ligger i den vestvendte lia som strekker seg fra Haugsbygd i retning syd. Området har en
flott utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet preges av småkupert landskap, med 5 –
10 meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. På høydrdraget mot sør ligger de to eksisterende
eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det n or dligste huset ligger på en liten
kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling n or d og
vest for huset.
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Den delen a v planormådet som skal utvikles med ny boliger ligger mot nordvest. Dette består av
dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget stiger i retning øst og nord,
mens det flater ut i retning sør og vest.
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2 Innledning

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse ved
utarbeidelse av planer for utbygging:

”… Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 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. Område med fare, risiko eller
sår barhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 …”

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det kan oppstå skader,
ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med areal planlegging
defineres som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko - og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge elle r
planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.
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3 Metode

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i følgende grader ingskriterier:

Gradering av sannsynlighet:
o Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
o Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
o Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:
o Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp til

100 000kr
o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr.
o Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke. Økonomiske

konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.
o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Akseptabel risiko.

Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes.

Avbøtende tiltak er nødvendig. Vurder endring av plan.

Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges dersom endring av plan og/eller avbøtende
tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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4 Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitte forhold
1 Er området utsatt for snø - eller steinskred? x
2 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk

ustabilt)?
x Området ligger over den marine

grense på kote +171 og befinner
seg innenfor et område med
løsmasse av forvitringsmateriale.
I berggrunnen finnes i hovedsak
leirskifer og kalkstein, jf.
http://geo.ngu.no/kart /losmasse/ .

Det er ikke registrert skredfare i
området, jf. NVEs kartdatabase.

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x
4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder

lukket bekk?
x Det er ikke registrert flomfare i

området, jf. NVEs kartdatabase.

5 Er det radon i grunnen? Planområdet l igger innenfor
større felt med alunskifer som
dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Nødvendige
tiltak gjennomføres.

6 Er området vindutsatt? x
7 Er området nedbørutsatt? x

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe på nær liggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?

8 - Hendelser på veg En ulykke på Færdenveien kan
redusere framkommeligheten
til/fra området. Færdenveien har
imidlertid adkomst fra Fylkesvei
241 fra to ulike steder, så
s annsylighetenen er liten.

9 - Hendelser på jernbane x
10 - Hendelser på innsjø/vann/elv x
11 - Hendelser i luften x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe i nær liggende virksomheter
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for
området?

x

12 - Uslipp av giftige gasser/væsker x
13 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare x
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gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester
spesielle ulemper for området:

x

14 - Elektrisitet x
15 - Teletjenester x
16 - Vannforsyning x
17 - Renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom
området:

18 - Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x Magnetisk felt er mindre enn den
regulerte byggeforbudssonen, og
tiltatket påvirkes derfor ikke av
magnetisk felt fra
høyspentledning. Det er ikke
magnetisk felt på bakkenviå
under høyspentlinjen, og
påvikrningen på omgivelsene er
dermed minimal.

19 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med
master?

x

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området:

x

20 - Til skole/barnehage? x

21 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x

22 - Til forretning etc.? x

23 - Til busstopp? x

Brannberedskap
24 - Omfatter området spesielt farlige anlegg? x
25 - Har området utilstrekkelig brannvannforsyning

(mengde og trykk)?
x

26 - Har området bare en mulig atkomstrute for
brannbil?

B oligom rådet planlegges med en
adkomst, denne legges mot
Færdenveien. Dette kan medføre
en viss fare i tilfelle brann i
området.

Tidligere bruk
Er det mistanke om forurensning i grunnen fra
tidligere virksomheter?

x

27 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

x

28 - Mekanisk verksted x
29 - Galvaniseringsverksted x
30 - Impregneringsverk x
31 - Avfallshåndtering/deponi x
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32 - Gjentatte rivingsarbeider/
rehabilitering av bygninger fra 1950 - 1980

x

33 - Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x
34 - Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer

etc.
x

Omgivelser
35 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med

spesiell fare for usikker is?
x

36 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

x

Ulovlig virksomhet
Sabotasje og terrorhandlinger x

37 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje - /terrormål? x
38 - Finnes det potensielle sabotasje - /terrormål i

nærheten?
Hønefoss kan være et terrormål,
men pla n forslaget vil ikke
medvirke til å øke denne faren.

(Sett inn nr. fra tabellen over i denne sammenstillingen for de forholdene/uønskede
hendelsene som ikke kan krysses ut):

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig 5

Mindre sannsynlig 8 26

Lite sannsynlig 38

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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5 Oppsummerin g og vurdering

I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for risikovurderingen, samt eventuelle avbøtende tiltak
for forhold og uønskede hendelser i gul, oransje og rød risikosone.

Naturgitte forhold
5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan
forekomme.

Avbøtende tiltak: I henhold til plan - og bygningslovens § 29 - 5, skal ethvert bygg oppføres slik at det
oppfyller krav til helse - og miljø. D ette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts
bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8 - 33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "…
Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres
fo r radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med
hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling.
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Utsnitt fra NGUs kartdatabase som viser Radon – aktsomhetsgrad. Planområ det ligger i sone moderat
til lav og usikker.

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær liggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.
Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så sannsylighetenen er liten.

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
18. El. linjer: Plan forsla get ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at
bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift
for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra
senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like
under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget
er fremstilt.

Har områd et bare en mulig atkomstrute for brannbil?
26. Adkomst for brannbil: B oligom rådet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien.
Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.

Ulovl ig virksomhet
Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren.
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6 Kon kl usjon og an befal in g

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av tiltak
som kan innarbe ides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser er det
trafikksikkerhetstiltak tiltak ifht. radon , som vil være aktuelt for områdeplanen.
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7 Kilder

Ringerike kommunes hjemmeside:
Norges geologiske undersøkelses kartbase: http://www.ngu.no/kart/losmasse/
Norges vassdrags - og energidirektorats hjemmeside: http://www.nve.no/
Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider (NVDB): http://w ww.vegvesen.no/
Arealis (kartdata på nett): http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/

02 .05.201 6

______________________
Underskrift
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Sammendrag

Det er gjort sjablonmessige beregninger av støy i Færdentoppen boligområde fra
Færdenveien. Resultatene viser at gul støysone kan forventes å strekke seg inntil
7 – 1 0 m ut fra veien. Uteoppholdsareal og bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål utenfor denne sonen kan forventes å ha tilfredsstillende støynivå uten
ytterligere tiltak.

1 Innledning

COWI AS har på oppdrag fra grunneier Henrik Færden Petersen gjort overordnede
vurderinger av støy fra vegtrafikk i forbindelse med detaljreguleringsplan for
Færdentoppen boligområde i Ringerike kommune. Figur 1 viser oversikt over
p lanområdet. De planlegges utbygging på 1 5 boenheter.

Figur 1 Oversikt over planområdet.
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2 Forskrifter og grenseverdier

2.1 T - 1 442/201 2
Klima - og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T - 1 442/2012) angir støysonene som skal kartlegges. Utdrag av
kriterier for inndeling av rød og gul støysone er gjengitt i Tabell 1 .

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå (se de finisjon i
T - 1442/2012 kap. 6).

Støykilde Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå i
nattpe rioden kl.
23 – 07

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå i
nattpe rioden kl.
23 – 07

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

› Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10
hendelser per natt.

› Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå
åpenbart er bestemmende for støysonenes utbredelse.

› Ekvivalentnivåene i tabell 1 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med
definisjonen av Lden (se T - 1442/201 2 kap. 6).

2.2 Tiltaksgrenser
Retningslinjen T - 1442/2012 gir også anbefalte grenseverdier for støytiltak ved
etablering av ny støyende virksomhet eller ny bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål. Disse grenseverdiene tilsvar er kriteriene for gul støysone som er gitt i
Tabell 1 .

2.3 Kommunepla n
I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune står det følgende om støy:

§ 1.0.4 Støy

Anbefalte støygrenser i tabell 2 i ”Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen, T - 1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse.

I Hønefoss sentrum, spesielt ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tillate
avvik fra støygrensene under forutsetning av at vilkår gitt i punkt 3.2.3 i
retningslinje T - 1442 blir oppfylt.

Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune , stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er
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utsatt for støy fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også krav
om støydokumentasjon ved planlegging av ny støyende virksomhet.

3 Metode og grunnlag

Det er ikke utarbeidet fullstendig beregningsmodell for området. Det er kun gjort
sjablonmessige beregninger i beregningsverktøyet CadnaA for å anslå utbredelse
av gul (og rød) sone ut fra senterlinje veg. Det er brukt trafkktall fra COWIs rapport
Færden boligområde – trafikkvurderinger , datert 16.03.2016. Denne rapporten
beskriver årsdøgntrafkk på 240 kjøretøy per døgn langs Færdenveien i framtidig
situasjon med utbygd boligområde. Det antas videre døgnfordeling som for typisk
byvei iht. veiledere n M - 1 28, og tungtrafikkandel på 5 %. Fartsgrense på stedet er
30 km/t.

4 Resultater og vurderinger

Beregningene viser at støy fra Færdenvegen gir begrenset støypåvirkning i
området. Gul sone dimensjoneres av maksimalnivå L5AF og forventes å bre seg
inntil 7 – 10 m ut fra Færden vegen ved flatt terreng og myk mark .

Bygninger med støyfølsomt bruksformål og uteplasser i tilknytning til disse som
etableres i større avstand enn 1 0 m fra vegen kan dermed forventes å få
tilfredsstillende støynivå uten ytterligere støyt iltak.

Det bemerkes at dette er overordnede vurderinger. Endringer i hastighet,
døgnfordeling, tungtrafikkandel og generell trafikkmengde vil kunne påvirke
resultatet. Det samme gjelder terrengforhold, markabsorpsjon, skjerming o.l. Det
bør derfor gjøres m er detaljerte vurderinger av støy i senere regulering s - og
byggesaksbehandling for å sikre tilfredsstillende lyd - og støyforhold.
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1 Innledning

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan f or Færden gård ønskes det en
vurdering av magnetfeltet fra eksisterende 22 kV li nje som krysser planområdet i
nord. Magnetfeltet skal vurderes ut fra gjeldende a nbefalinger fra Statens
strålevern, jmf. Fylkesmannen sin uttalelse til var sel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Færden boligområde ved Haugsby gd [1].

Fylkesmannen viser til Statens stålevern sine anbefal inger i forhold til
byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye bebyggelsen som overstiger
0,4 µT.

2 Magnetfelt og myndighetskrav

Magnetiske felt oppstår når det går strøm gjennom e n ledning og alle strømførende
linjer er omgitt av et magnetfelt. Magnetfeltets st yrke måles i enheten mikrotesla
(µT), og avhenger av mengden strøm som går gjennom ledningen, avstanden til
ledningen og avstanden mellom lederne. Magnetfeltet s styrke øker med strømmen,
og avtar med avstanden fra ledningen.

Strålevernforskriften stiller krav om at all ekspone ring skal holdes så lav som
praktisk mulig. Stortinget ga våren 2006 sin tilslut ning til regjerningens forslag til
retningslinjer for hva dette innebærer for magnetfe lt. Det kreves utredning for
nybygg og nye anlegg ved felt over 0,4 µT. Det bety r at ved nivåer over dette er
man pliktig til å vurdere ulike løsninger opp mot h verandre med hensyn til kostnad,
andre ulemper og magnetfelt [2].

Ved oppføring av nye høyspentanlegg, eller oppgrade ring av eksisterende anlegg,
skal utbygger utrede om magnetfeltet i nærliggende bygg (boliger, skoler eller
barnehager) kan bli høyere enn 0,4 µT.

Dersom nyetableringer medfører magnetfeltnivåer ove r 0,4 µT i berørte bygg, skal
det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag f or å vurdere forebyggende
tiltak for å redusere magnetfeltet. 0,4 µT er verke n tiltaksgrense eller en absolutt
grenseverdi. Det skal vurderes tiltak, men ikke all tid gjennomføres tiltak.

Feltnivået skal angis basert på beregninger ut fra f akta om nettanlegget og
anleggets forventede gjennomsnittlige belastning i løpet av året. I tillegg skal man
kunne anslå feltnivå ut fra forventede endringer i belastningen de nærmeste årene
[3].

De samme kravene gjelder for den som er ansvarlig f or planlegging og oppføring
av nye bygg, nær eksisterende høyspentledninger. Ve d planer om nye bygg nær
høyspentanlegg bør det foretas utredninger og vurde res tiltak. Hovedtiltaket for å
redusere magnetfeltet vil være å plassere bygningen e lengst mulig fra
høyspentanlegget, for eksempel ved å legge veier, p arkeringsplasser, garasjer ol
nærmest ledningsanlegget. Et alternativt tiltak er å plassere sove- og oppholdsrom
slik at disse kommer lengst fra ledningsanlegget.
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3 Planområde

22 kV linjen krysser planområdet i nord, se heltruk ket rød strek i Figur 1 under.
Boligene i planområdet vil være av typen rekkehus/k jedete eneboliger/eneboliger
med 1 til 2 etasjer.

Figur 1: 22 kV linje nord i planområdet.

4 Beregningsgrunnlag dagens mast

Ved beregning av magnetfelt skal det tas utgangspun kt i gjennomsnittlig årlig
belastning på linjen. Eier av 22 kV linjen, Ringeri ks-kraft Nett har opplyst at med
dagens driftssituasjon er belastningen på linjen 30 A ved høylast og 10 A ved
lavlast [5].

22 kV linjen er av typen FeAl 95. Mastekonfigurasjon er tilsvarende som vist i
Figur 2 med H-master. Faseavstand er 2 meter og mast ehøyde ca. 10 meter [5].

Beregningene tar utgangspunkt i at gjennomsnittlig årlig belastning ligger mellom
høylast og lavlastnivået, dvs ca. 20 A.
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Figur 2 Grunnlag for beregning av dagens mastebilde (belastning og mål på mast)

5 Beregningsresultater dagens mastebilde

Det er utført magnetfeltberegninger i beregningspro grammet TESLA utviklet av
SINTEF Energiforskning AS.

Det er foretatt beregninger for dagens mastebilde, spenningsnivå på 22 kV og en
antatt gjennomsnittlig årlig belastning på 20 A. De t er i tillegg utført beregninger
for høylast med en belastning på 30 A.

Magnetfeltet er beregnet for tre forskjellige avsta nder over bakken: 1, 4 og 7 meter.
Det er vanlig å beregne magnetfeltet i en høyde på 1 meter over bakken. Høydene 4
og 7 meter representerer magnetfeltet 1 meter over gulvnivå for plan 2 og 3 i en
bolig (med etasjehøyde 3 meter).

Ieff
[A] Fase X[m] Y[m]

Leder 1 20 120 -2 10

Leder 2 20 0 0 10

Leder 3 20 -120 2 10

10 m
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Beregnet magnetfelt i ulik høyde over bakkenivå (re ferert mastefot) er vist i figur 3
og figur 4. Figurene viser utstrekningen av magnetf eltet for en H-mast på 10 meter
og faseavstand 2 meter, hvor senter av masten står i nullpunktet på x-aksen.

Figur 3: Magnetfelt fra 22 kV linje ved gjennomsnit tlig årlig belastning på 20 A.

Figur 3 viser magnetfeltet ved antatt gjennomsnittl ig årlig belastning på linjen på
20 A, og er det resultatet som er mest representati vt for å vurdere nivået på
magnetfeltet et menneske i gjennomsnitt vil bli eks ponert for ved varig opphold i
en gitt avstand fra linjen.

I en høyde på 1 meter og 4 meter vil magnetfeltet f ra linjen være lavere enn
utredningsnivået uansett avstand fra linjen. Det vi l si at beboerne ikke vil bli
eksponert for et magnetfelt over 0,4 µT i en bolig ved disse høydene
(beregningshøyde for bakkenivå og plan 2 i en bolig ). I en avstand på ca 5,5 meter
fra senter av mast, vil magnetfeltet være under 0,4 µT i en høyde på 7 meter
(beregningshøyde for plan 3 i en bolig).

Ringeriks-kraft Nett viser til forskrift for elektr iske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-
4 Avstander, kryssinger og nærføringer i sitt innsp ill til reguleringsplanen [5]. Den
horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspent linjen til nærmeste punkt på
bygninger må være større enn 6,0 meter (byggeforbud sbeltet). Det vil si 8 meter fra
senter av mast.

I en avstand på 8 meter fra senter av mast vil magn etfeltet være på 0,2 µT i en
høyde på 7 meter ved gjennomsnittlig årlig belastni ng på linjen på 20 A, se figur 3.
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Figur 4: Magnetfelt fra 22 kV linje ved høylast sit uasjon, 30 A.

Figur 4 viser magnetfeltet i en høylast situasjon, det vil si den timen i året hvor
nettet i området er høyest belastet (kald vinterdag ). Magnetfeltet fra linjen vil være
lavere enn 0,4 µT på bakkenivå (høyde 1 meter) også når linjen er høyt belastet. I
en avstand på 8 meter fra senter av mast (byggeforb udsbeltet) vil magnetfeltet være
lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT for alle bere gningshøyder.

6 Fremtidig situasjon

Det er ifølge Ringeriks-kraft Nett ingen konkrete p laner for ombygging av nettet i
området hvor høyspentlinja ligger [7]. Videre utvik ling av området vil avgjøre
fremtidig lastsituasjon og gjennomføring av eventue lle endringer i nettet. Linjen er
i dag svært lavt belastet sett i forhold til termis k grense for mastekonfigurasjon og
linetypen (H-mast, 2 meter faseavstand, FeAl 95).

Ved oppføring av nye høyspentanlegg, eller oppgrade ring av eksisterende anlegg,
skal utbygger utrede om magnetfeltet i nærliggende bygg (boliger, skoler eller
barnehager) kan bli høyere enn 0,4 µT [2]. Ved en e ventuell fremtidig endring av
lastflyt på linja, må Ringeriks-kraft Nett utrede o m magnetfeltet i de nærliggende
boligene bli høyere enn 0,4 µT, og gjøre evt. tilpa sninger/tiltak i forhold til dette.
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7 Konklusjon

I følge Statens Stråleverns anbefaling skal det årlig e gjennomsnittet for
laststrømmen være grunnlaget ved magnetfeltsberegni nger fra linjen. Det finnes
ingen forskriftskrav, kun en anbefaling om at gjenn omsnittlig eksponering av
magnetfelt bør være mindre enn 0,4 µT (utredningsni vå). Anbefalingen gjelder
områder hvor man kan forvente permanent opphold og bygg der barn oppholder
seg, slik som boliger, skoler og barnehager.

Beregningene av magnetfeltet fra linjen i planområd et viser at anbefalt avstand fra
høyspentledningen for et bygg med inntil 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av
mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra y tterste faseline. I en høyde på 1
meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkeni vå vil være lavere enn
utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til linj en.

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området bør resultatene fra
magnetfeltberegningene hensyntas, slik at anbefalin gene fra Statens Stålevern er
fulgt. Boliger med inntil 3 etasjer bør derfor ikke etableres nærmere eksisterende
22 kV linje enn 5,5 meter fra senter mast, dvs 3,5 meter fra nærmeste faseline. Det
er ikke er nødvendig ta spesielle hensyn ved etable ring av uteområder/lekeplasser
med tanke på eksponering av magnetfeltet da magnetf eltet er lavere enn
utredningsnivået uansett avstand til linjen i en hø yde på 1 meter.

Øvrige forskrifter og krav må følges uavhengig av d e avstandskrav som anbefales
basert på magnetfeltberegningene. For å oppfylle fo rskrift for elektriske
forsyningsanlegg, kan ikke boligene etableres nærme re enn 8,0 meter fra senter av
mast, dvs. 6,0 meter fra nærmeste faseline.

Magnetfeltberegningen er basert på dagens lastsitua sjon hvor linja er svært lavt
belastet sett i forhold til termisk belastningsgren se. Ringeriks-kraft Nett har i dag
ingen planer for ombygging av nettet. Det gjøres al likevel oppmerksom på at
magnetfeltet sin utstrekning øker dersom belastning sstrømmen på linjen øker i
forbindelse med en eventuell endring/ombygging av n ettet. Ved andre
belastningsstrømmer må det gjøres nye vurderinger a v utredningsnivået for
magnetfeltet fra linjen.
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1 Formål

Dette notat er en redegjørelse for hvorvidt det er teknisk mulig å legge om
kommunalt vann- og avløpsnett (VA-nett) i forbindel se med utbygging av
Færdentoppen, Ringerike kommune. For å svare på det te presenteres et antatt
profil på dagens ledninger samt forslag til ny tras e med plan og profil-tegninger.
Behovet for nye kummer og ledninger belyses også.

Eksisterende VA-nett ligger delvis på arealer som e r foreslått regulert for
boligbebyggelse og kan flyttes til arealer foreslåt t regulert for vei for å unngå
konflikt med bygg og bedre adgang for drift, se ved legg A, Reguleringsplan for
Færdentoppen boligområde – Utkast til planforslag.

2 Eksisterende situasjon

Forslag til reguleringsplan for Færdentoppen omfatt er ca. 10,8 daa
boligbebyggelse og 0,9 daa vei. Eksisterende VA-led ninger befinner seg på begge
typer arealer.

Av kommunale VA-ledninger finnes det i dag en overv annsledning på Ø300mm
PVC og en spillvannsledning Ø200mm PVC på totalt ca . 185 m. I tillegg finnes det
en Ø63mm PVC vannledning på ca. 65 m. Overvannsledn ing har utløp til bekk
nord av området. Spillvannsledningen overfører spil lvann fra Færdenmarka retning
vest. Se vedlegg B for plantegning over eksisterend e VA-nett.

Av kommunale VA-kummer finnes 1 spillvannskum og 1 overvannskum på arealer
foreslått regulert for boligbebyggelse.

Ved å forutsette at eksisterende ledninger følger t erreng, er tilgjengelig fall mellom
49 og 155 ‰, se vedlegg C.

3 Ny situasjon – omlegging

Omlegging av eksisterende ledninger bør omfatte van n så vel som spillvann og
overvann. Foreslått bebyggelse vil sette krav til s lukkevann på minimum 20 l/s.
Den eksisterende Ø63mm PVC vannledningen vil ha van skeligheter med å dekke
dette og det anbefales derfor å legge ny vannlednin g på Ø110mm fra kum i
Færdenveien. Eksisterende vannett forsynes fra Gjer dmundbo høydebasseng, ca.
kote +323. Færdentoppen boligområdet ligger på ca. kote +245. Dette gir et statisk
trykk på 78 m, noe som er tilstrekkelig for å dekke kravet til slukkevann.

Med krav til maksimalt slangeutlegg på 50 m medføre r det et behov for 2
vannkummer med brannvannsuttak. Hva som blir faktis ke krav til avstand mellom
vannkummer skal avtales med VA-ansvarlig i kommunen (Ringerike kommunes
VA-norm). Vannledningen avsluttes i vannkum i vei, sør av areal BLK (se vedlegg
B), og gir totalt ca. 150 m med ny vannledning.

Overvann og spillvann foreslås også med nye ledning er fra eksisterende kummer i
Færdenveien, hhv. 18357 og 18356, og legges i samme grøft som vannledningen,
på samme nivå. Ledningen følger samme trase som van nledningen, men hvor
vannledningen avsluttes føres overvann og spillvann mot nord. Spillvannet
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tilknyttes eksisterende ledning i kum 18809 og over vannsledningen avsluttes med
utløp til bekk ca. samme sted. Dette gir totalt ca. 205 m med ny spillvann og
tilsvarende med ny overvannsledning.

Ledningsdimensjon økes ikke for verken spillvann el ler overvann. Selv om
utbygging vil føre til økt tilknytning har eksister ende dimensjoner svært god
kapasitet ved laveste fall gjennom området (50 ‰ gi r nesten 70 l/s).

Med foreslåtte trase legges ledningene med fall mel lom 45 og 101 ‰, se vedlegg
D. I Ringerike kommunes VA-norm stilles det krav ti l fall høyere enn 10 ‰ for
spillvannsledninger. Dette kravet oppfyller foreslå tte omlegging.

For tomt BFS2 og vestre del av BFS1 må avløp fra be byggelse ligge min 90 cm
over tilknytningspunkt. Dette må kontrolleres i for bindelse med detaljprosjektering.

Oppsummering
Omlegging av vann og avløp ved Færdentoppen boligom rådet lar seg gjøre ved for
eksempel presenterte forslag. Fall på spillvannsled ning kommer ikke under kravet
på 1 ‰.

Presenterte forslag legger opp til følgende nytt ma teriell og mengder:
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4 Vedlegg A: Reguleringsplan for Færdentoppen
boligområde – Utkast til planforslag (20.03.201 6)
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5 Vedlegg B: Plantegning, eksisterende ledningsnett
og forslag til omlegging
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6 Vedlegg C: Profil, antatt eksisterende

Antatt profil av eksisterende ledninger. Forutsette r at ledningene følger terreng, at
ledningen er lagt frostfritt og på forskjellige niv å.



VA- NOTAT 7

O:\A070000\A071608\Rapporter\ VA notat.docx

7 Vedlegg D: Profil, etter omlegging

Profil etter omlegging av ledninger. Forutsetter at ledningene følger terreng, at
ledningen er lagt frostfritt og på samme nivå.



Vår dato : 17.02.2016
Vår referanse: 2016/392
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: mato
Saksbehandler: Brede Kihle
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord : 32 26 66 00 Postadress e: P ostboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax : 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjons nr. : 946 473 111
E - post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Cowi AS
Hvervenmoen 45

3511 HØNEFOSS

Ringerik e k ommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Færden boligområde ved H a ugsbygd

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for
boliger v ed Haugsbygd i Ringerike kommune . Vi ber om at forhold knyttet til støy, barn
og unges interesser, klima og energi , naturmangfold, jordvern, landskap og universell
utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Bakgrunn

Fy lkesmanne n viser til brev av 18. januar 2016 med varsel om oppstart av arbeid med
detaljregulering for Færden boligområde ved Haugsb ygd, gnr. 137/1 m.fl .

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbeb yggelse med
tilhørende leke - og opphol dsarealer, samt interne trafikkarealer innenfor planområdet .

I kommune planen fra 2007 er området vist som boligområde , L NF - område og friområde .
Deler av området inngår i reguleringsplan for Færdenmarka fra 1987. Her er det vist en n y
adkomstvei gjennom området hvor boligene er plassert øst for veien. Områdene i vest er ikke
regulert og er i kommuneplanen avsatt til LNF - område . Dette arealet består i dag av dy rka
mark.

Fylkesmannens kommentarer

Vi ber om at planforslaget blir vurdert ut fra tilgangen til offentlig og privat service, kollektiv -
trafikk og try gg skoleveg. Videre må kommunen legge vekt på en boligutvikling i tråd med
kommuneplanen. Vi viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. r es. av 26. september 2014. Her står det blant annet at
man skal finne løsninger som kan gi korte avstander til daglige gjøremål og effektiv
samordning mellom ulike transportmåter. Kommunen skal også legge vekt på klare grenser
mellom beby gde områder og LNF - områder.

Fy lkesmannen anbe faler at lokalisering av n ye boliger primært skjer i tråd med fastsatt
utby ggingsmønster i over ordna plan der kommunen kan vurdere behovet for boliger i en
større sammenheng. Gjeldende kommuneplan er fra 2007 og vi er kjent m ed at kommune skal
starte rullering av denne innen kort tid. Et sentralt tema i dette arbeidet vil være hvor stor
andel av boligveksten som skal sty res til Hønefoss - området og hvordan dette vil påvirke de
mindre boligområdene i utkanten av kommunen. Ut fra nasjonale jordvernhensy n og
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nasjonale føringer kn yt tet til samordnet areal - og transportplanlegging, vil vi fraråde
omdisponering av d en d yrka marka i dette området.

Ut fra nærhet til trafikkerte veier vil vi først minne om at ny e boliger med tilhørende ute -
oppholds - og lekearealer må sikres tilfredsstillende støy forhold i tråd med anbefalte grense -
verdier i tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslinje T - 1442/2012 for behandling
av støy i arealplanlegging. Planområdet har ikke en sentral plasser ing som tilsier at det kan
aksepteres avvik fra anbefalte støy grenser. I tillegg må støy forholdene vurderes for
eksisterende boliger i nærområdet ut fra forventet trafikkøkning.

Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakel se av
støy forhold i tråd med anbefalte grenseverdier. For støy belastete områder må det også
innarbeides et krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på
ivaretakelse av stø ykravene og aktuelle stø yt iltak. Videre må det innar beides at eventuelle
nødvendige støy tiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. Vi ber om at
støy utredninger følger planforslaget ved offentlig etters yn og at eventuelle nødvendige
støy tiltak blir innarbeidet i planen.

Det går i dag en hø ys pent linje over planområdet. Vi viser til anbefalingene fra Statens
strålevern i forhold til byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye beb yggelsen som
overstiger 0,4 µT.

Fy lkesmannen ber om at rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser blir lagt til
grunn for planleggingen. Vi viser spesielt til punkt 5b der det stilles krav om tilstrekkelige
lekearealer for barn i alle aldere. I punkt 5d er det krav om arealmessig erstatning dersom
omdisponering av areal egnet for lek fører til at beho vet for lekearealer ikke blir oppfy lt . En
vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget,
og tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Videre må skoleveien for barn i
planområdet må vurderes ut fra eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak.

Videre ber vi om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god
tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Vi viser til Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig - , area l - og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima - og
energi planlegging og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser.

Det er et nasjonalt mål å få til energieffektive b yg ningsløsninger, jf. M eld . St. 34 (2006 - 2007)
Norsk klimapol itikk og Meld. St. 13 (2014 - 2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles
løsning med EU . Et viktig tiltak er å satse på alternativ e oppvarmingsmåter til strøm, for
eksempel varmepumpe eller bioenergi. Vi viser også til Statlig planretningslinje for k lima - og
energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009. Videre stiller plan - og by gningsloven § 3 - 1
bokstav g krav om at planleggingen skal ta klimahensy n gjennom løsninger for energi -
fors yning. Fylkesmannen ber derfor om at miljøvennlige energiløsninger b lir utredet og at det
stilles krav om at ny e b yggeområder skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme , jf.
PBL § 12 - 7 nr. 8 .

I Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 er det
fastsatt mål for ivaretakelse av n aturt yper og arter. Det må som en del av planarbeidet
redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 - 12 i
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.
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Det må også legges vekt på å ivareta landskapsmessige og est etiske forhold. Vi viser til Den
europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1.mars 2004.

Til slutt vil vi minne om at planle ggingen må legge vekt på prinsippene om en universell
utforming. Dette er forhold som det må redegjøres for i saken og so m må sikres fulgt opp
gjennom bestemmelsene. Vi viser til L ov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsid en
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss
Buskerud fy lkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 7 23 4808 Arendal
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Region sør Gunhild Aaby Holt / 46420423 1 6/8072 - 2 Magnus Torp 1 1 .02.201 6

Uttale til melding om oppstart av planarbeid – reguleringsplan for Fær den

boligom r å de i Ringerike kommune

Statens vegvesen viser til deres brev datert 1 8.01 .201 6.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanleggi ng,

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 sektorans var

innenfor vegtransport.

Saken gjelder

Det er varslet oppstart av nevnte planarbeid. Området er på ca. 21 daa og er delvis regulert i

reguleringsplan Færdenmarka, vedtatt 31 .01 .1 985. Varslet område er regulert til

frittliggende småhusbebyggelse, kjøreve g, gang - og sykkelve g, gangveg, offentlig friområde

og anlegg for lek i gjeldende reguleringsplan. Uregulert areal er avsatt til LNF i

kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007. Hensikten med planarbeidet er å legge til

rette for konsentrert småhusbebygg else, leke - og oppholdsarealer og interne trafikkarealer.

Reguleringsplanen er vurdert av kommunen til ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Området har atkomst via Færdenveien (kommunal veg), videre ut på Linnerudveien

(kommunal veg) og videre ut på Fv241 Hadelandsveien via T - kryss med Linnerudveien.

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
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godkjent kommune(del)plan. Vi registrerer at det ikke er samsvar mellom kommuneplanen

og foreslått regulering for det området som er avsatt til LNF i kommuneplanen. Vi forutsetter

at alle relevante fagområder fo r Statens vegvesen utredes i reguleringsplanen. Det er forhold

som knytter seg til arealpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg

m.m.

Vi minner også om kommuneplanens bestemmelse § 1 .0.5 med krav om at konsekvenser må

utredes i tråd med forskrift om konsekvensvurdering før et byggeområde kan avsettes i

kommuneplanen.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Tåle r for eksempel

dagens kryssutforminger forventet trafikk fra planområdet? For større utbygginger vil det

ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er nødvendig i dette planarbeidet.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger)

må avklares spesielt. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Det bør være egne

veger for gående, syklende og kjørende. Videre ber vi om at kommunen vurderer behovet for

tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.

I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks -

eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. S like 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 vurde res 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 pla ntiltaket vil påvirke eksisterende støyømfintlige formål i

området. Vi minner om at byggegrensen gjelder for alle tiltak, for eksempel veger,

parkeringsplasser m.m.

Vi viser i øvrig til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanleg ging,

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009,

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T - 1 442/201 2 og nasjonale mål for

reduksjon i utslipp av klimagasser.
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Vi forutsetter ny uttale senes t 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

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Magnus Torp

From: NVE < NVE@nve.no>
Sent: 2. februar 2016 13:24
To: Magnus Torp
Cc: Ringerike kommune; Sverdrup Anne Cathrine
Subject: Standardsvar - Varsel om oppstart - Detaljregulerin gsarbeid for del av Færden gård

- GBnr 137/1 med flere - Ringerike kommune
Attachments: 201403352-3 Brev til kommunene i region sør.docx 14 72954_8_1.pdf

Vår referanse: 201600425

Standardsvar - Varsel om oppstart - Detaljregulerin gsarbeid for del av Færden gård - GBnr 137/1 med fl ere -
Ringerike kommune

Viser til deres varsel vedrørende overnevnte sak, s amt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 ti l kommunene
vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealpla nsaker (se vedlegg). NVE Region sør vil ikke behandle
detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller annen direkte hen vendelse
at det er en konkret problemstilling ønskes bistand med.

I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet saken. Hvis det
allikevel er behov for konkret bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret forespørsel .

Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Derf or må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for skader som
følge av disse prosessene. Det beste virkemiddelet for å begrense utfordringer med natur påkjenninger, som flom og
skred, er å styre arealbruken slik at man unngår ny utbygging i områder utsatt for fare. Sikkerhetsniv å for ny
bebyggelse i forhold til flom-, erosjon- og skredfa re er gitt i TEK10 §§7-2 og 7-3. På reguleringsplan nivå må det
utredes om det er reell fare for flom og/eller skre d. Dersom det konkluderes med at det er områder som er flom-
eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet som hensynssone jf. pbl § 12-6, og tilknyttes beste mmelser som
forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak.

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skade r eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det
oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn som vannress ursloven
skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjo n etter vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20.
Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan bli berørt m å derfor
sendes til NVE for vurdering. I slike saker må komm unene være tydelig i oversendelsesbrevet at forhold et til
vannressursloven skal vurderes.

Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjo n om flom- og skredfare i arealplaner . NVE har utarbeidet en
sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering a v tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Vi viser til denne for
mer informasjon og veiledning. Sjekklista ligger tilgjengelig på NVE sine internet tsider .

Hilsen fra
Heidi Mathea Henriksen
Senioringeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Region Sør
Telefon: 09575 eller direkte: 22959759
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no
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Fra: Flått Tone Lund
Sendt: 18. januar 2016 11:07
Til: Flått Tone Lund <tlfl@nve.no>
Emne: VS: Oppstartsvarsel Færden boligområde

Fra: Cathrine Fosen Haug [mailto:cafn@cowi.no]
Sendt: 18. januar 2016 10:26
Til: ski@haugsbygd.no; augd@online.no; buskerud@fnf-net t.no; firmapost@hra.no; post@ringeriks-kraft.no;
firmapost-sor@vegvesen.no; Region Sør ; postmottak@ bfk.no; postmottak@fmbu.no
Kopi: Magnus Torp ; Ole Einar Gulbrandsen
Emne: Oppstartsvarsel Færden boligområde
Hei.
Vi ønsker å varsle oppstart av reguleringplan for F ærden boligområde.
Vedlagt ligger varselbrev og kart med varslingsområ det.
Med vennlig hilsen / Best regards
Cathrine Fosen Haug
By- og arealplanlegger
Urban Planning & Landscape Architecture
COWI AS
Kongens gate 12 (N-3611 Kongsberg)
Pb 223
N-3603 Kongsberg
Norway
Pb 223
N-3603 Kongsberg
Norway
Phone: 02694
Mobile: (+47) 988 06 088
Email: cafn@cowi.no
www.cowi.no / www.cowi.com
Print only if necessary
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Magnus Torp

From: Espen Sjåstad < Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no>
Sent: 26. februar 2016 18:50
To: Magnus Torp
Cc: postmottak@ringerike.kommune.no
Subject: SV: Oppstartsvarsel - Reguleringsplan for Færden bo ligområde, gbnr. 137/1
Attachments: Færden boligområde.JPG

Vi viser til mottatte oppstartsvarsel - Regulerings plan for Færden boligområde, gbnr. 137/1 i Ringerik e kommune av
18.1.2016.

Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planom rådet, 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 tran sformator i kiosk
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transfo rmator i mast

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanl egg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og nærfør inger. Den
horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspent linjen til nærmeste punkt på bygninger må være stør re enn 6,0
meter.

Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsv ar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser vi til våre til
enhver tid gjeldende tilknytnings- /leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og en dringer/flyttinger av våre anlegg
som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også eventuelle midlertidige anlegg under a rbeidene.
Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside:

http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytn ing-til-nettet/

Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. D ette for å kunne planlegge eventuelle
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende an legg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av plan området.

Med vennlig hilsen
Espen Sjåstad
Sivilingeniør

Mobil +4791655613
Kontor 32 11 95 08
e-post Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no
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Magnus Torp

From: Anne Bråten <annebraten@live.com>
Sent: 20. januar 2016 18:02
To: Magnus Torp
Cc: postmottak@ringerike.kommune.no
Subject: Oppstart- reguleringsplan for Færden boligområde

Vi i Færdenveien 19 ønsker ny bebyggelse velkommen. Det eneste spørsmålet vårt gjelder adkomstvei til
boliger. Veien er til tider belastet med mye trafi kk (boliger, kommunale boliger med turnus) og selv om
fartsgrensen er 40 km er det imellom stor fart både mellom og over fartsdumpene! Det ER gangvei her,
men mange barn må krysse veien og det er kort vei m ellom hager (lekeområder) og vei.

Vennlig hilsen Anne Bråten og Arve Melhus
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Magnus Torp

From: Hans V. Haug < H VHaug@eurojuris.no>
Sent: 12. februar 2016 11:41
To: Magnus Torp
Subject: VS: PROTEST M OT FORSLAG TIL REGU LERIN GSARBEID GN R 1 37/1 I RIN GERIKE

KOM M U N E
Attachments: 4778_001.pdf

Med vennlig hilsen

Hans V. Haug
Advokat - Partner

Tel: +47 32 25 55 14
Fax: +47 32 25 55 01
Mob: +47 95 79 94 88
hvhaug@eurojuris.no

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
Nedre Storgate 15-17
PO Box 294 Bragernes, NO-3001 Drammen

http://www.svenssonnokleby.no

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This e-mail may contain confidential, privileged in formation and is
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-26  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 25/17 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«Saken utsettes. Hovedutvalget (HMA) ønsker befaring før vedtak fattes» 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Det vedtas at forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger ikke sendes på høring eller 

legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Avstemming: 

Arnfinn Baksvær (Ap) utsettelsesforslag oppnådde 4 stemmer (Nancy Amundsen (Ap), Stein-

Roar Eriksen (Ap), Nena Bjerke (FrP) og Hilde Maria Steinhovden (MDG).) og falt. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer (FrP og MDG) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9958-25   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 

 

Sammendrag 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger 

ved Hov Allé. Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss og består hovedsakelig av 

boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er utleid til 

barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås utbygget til 

omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst.  

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten 

Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for 

bygging av omsorgsboliger. Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et 

samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig for å dekke. Rent prinsipielt synes rådmannen 

det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til utbyggingsformål. Omdisponeringen av 

dyrkbar mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet. Rådmannen vurderer saken til at 

samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp ulempene. Rådmannen ser at Hov barnehage vil 



miste noe av dagens lekearealer utendørs. Dette bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 

omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov omsorgsboliger og anbefaler at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger 

ved Hov Allé. Dette området er valgt på grunn av nærheten til eksisterende omsorgssenter, 

en godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal og tilgrensende landbruksområder i 

nord, og at tomten er i kommunalt eie. Innenfor planavgrensningen er det også tatt med et 

større areal for å justere utdaterte reguleringsformål. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og formannskapet (FS) anbefalte 

oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 19.01.16, sak 8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. Dette 

gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område ved Hov 

gård», egengodkjent i 1999.  

 

3. Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss, med innkjøring via Hov allé. Det består 

hovedsakelig av boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er 

utleid til barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås 

utbygget til omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst. 

Utbyggingsområdene for øvrig framstår som naturarealer. 

  

Når det gjelder infrastruktur har kommunen en avløpsledning som går gjennom området til 

Hov pumpestasjon. I samme grøftetrasé ligger også en signalkabel. Veiene i området er 

kommunale.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra forslagsstiller ved konsulent Rambøll 13.03.2017. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 



Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune ved Utbyggingsenheten er 

forslagstiller. Konsulent er Rambøll. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter. Se 

oversiktskart i vedlegg 1, hvor utbyggingsområdet er markert med rødt.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten 

Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. I tillegg kommer felles fasiliteter, uteområde og 

parkering på begge tomtene. For nærmere beskrivelse av utbyggingsplanene, se 

planbeskrivelsen, vedlegg 4. 

 

Trafikkforhold 

Veiene i planområdet er kommunale, foruten Hønengata og E16 som er tilhører Statens 

Vegvesen. Omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov 

Vest) og Hov Allé (Hov Øst). Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som følge av 

planen.  

I planbestemmelsene § 5.3 er det lagt inn et rekkefølgekrav om at fortau langs Hov Allé skal 

være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov Øst.  

Se rapporten Trafikkanalyse Hov Omsorgsboliger (vedlegg 8) for detaljer knyttet til 

trafikkforhold for øvrig. 

 

Parkering 

Parkering for bil for omsorgsboligene skal håndteres på de respektive tomtene. Minst 30 % 

av disse skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. I tillegg skal det opparbeides 

sykkelparkeringsplasser, inkludert plasser for transport/HC-sykler, under tak.  

 

Ekstra parkeringsareal for bil settes av på området o_SPP. Dette området skal være offentlig 

tilgjengelig, og kan benyttes av ansatte ved omsorgsboligene, barnehagen, besøkende og 

andre. 

 

Infrastruktur 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før 

arbeidene på omsorgsboligene kan igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til 

enhver tid gjeldende kommunale standard. 

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Tilknytningsplikt omfatter: 

 Nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m2. 

 Eksisterende bygninger over 1000 m2 BRA hvor det skal foretas en hovedombygging. 

 

 

 

 

 

Barns interesser 



Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av til sammen 1.200 m² uteområder som de har leid 

av kommunen, og som er opparbeidet til lekeområde. De resterende 600 m² av 

uteområdene skal fortsatt benyttes som uteområde for Hov barnehage i henhold til 

planbestemmelsene. Løsningen gir noe mindre opparbeidet uteareal enn dagens situasjon. 

Avbøtende tiltak vil være at området nord for barnehagen videreføres som friområde i 

planforslaget, samt at uteområdene til omsorgsboligene foreslås offentlig tilgjengelige. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i vedlagte ROS-analyse (vedlegg 5) er det konkludert 

med at ingen risikoer er overhengende store. Det er foreslått gjennomføring av avbøtende 

tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de 

foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en tilfredsstillende måte 

når planen skal gjennomføres. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt 

et lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer 

arealer i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal (se planbeskrivelsen, 

vedlegg 4, s. 10).  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 17.02.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 19.02.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 4, planbeskrivelsen, s. 52 – 

56.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og 

prioriterte lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. 

Arealbruk og transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet (se 

planbeskrivelsen s. 9).  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg (se planbeskrivelsen s. 9). 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål.  

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 



Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid.  

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine 

hovedmål å stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i 

Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. 

 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 

 

Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 

Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål 

at universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder.  

 

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 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. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet 

for tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I 

følge jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se vedlegg 4, planbeskrivelsen s. 24) 

består disse arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk. 

Det dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I 

Ringerike kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt 

med som arealer med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens 

kartløsning.  

 

 

 

 

Økonomiske forhold 



Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget 

vil således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra 

Husbanken for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går 

planforslaget ikke nærmere inn på.  

 

Behov for informasjon og medvirkning 

I forbindelse med varsling av planoppstart kom det inn uttalelser fra naboer til 

utbyggingsområdene. Disse uttalelsene viste at det var behov for samarbeidsmøter. 

Det har vært gjennomført to samarbeidsmøter, ett med Hov Barnehage 23.02.16 og et med 

naboer til tomt Hov Vest 01.07.16. Møtereferatene kan leses i vedleggene 23 og 24. 

Ut over dette legges det opp til normal medvirkningsprosess gjennom ordinært offentlig 

ettersyn av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. «Det vedtas at forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger ikke sendes på 

høring eller legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Et slikt vedtak vil blant annet kunne begrunnes i de store økonomiske konsekvensene 

utbyggingsplanene vil medføre for kommunen. Videre vil det være i tråd med de 

argumentene som anføres fra Norsk Forbund for Funksjonshemmede i deres merknad til 

planoppstart (se vedlegg 22), hvor det hevdes at lokaliseringen og utformingen av 

omsorgsboligene vil være med til segregering av mennesker med ulike støttebehov og føre 

til kollektiv sosial isolering.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for 

eksempel utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og 

nødvendige for å oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller 

sin funksjon som boliger med gode bokvaliteter. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av planbeskrivelsen (vedlegg 4) s. 52 – 

56. Omfanget av innkomne merknader til planoppstart er beskjedent. De viktigste 

merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Overordnede samfunnsmessige 

hensyn har måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse justeringer er foretatt for å 

imøtekomme merknadene. 

 

 

 

 

Omdisponering av dyrkbar mark og forholdet til Jordlova 



Rent prinsipielt synes rådmannen det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til 

utbyggingsformål. Når rådmannen likevel foreslår å tillate arealene omdisponert er dette 

først om fremst på grunn av at de i den jordpolitiske arealvurderingen (JAV) ikke er 

klassifisert som arealer med sterke landbruksinteresser. 

 

Videre er utbygging til omsorgsboliger et stort samfunnsbehov. Omdisponeringen av 

dyrkbar mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet generelt ved at det får flere 

omsorgsboliger til rådighet. Når vi snakker om samfunnsgagn snakker vi gjerne om tiltak 

som har betydning for en større gruppe mennesker. Den foreslåtte utbyggingen vil komme 

mange grupper i samfunnet til gode.  

 

Rådmannen vurderer saken til at samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt 

beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

 

Trafikkforhold 

Siden omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov Vest) og 

Hov Allé (Hov Øst) vil det ikke bli nye utkjøringer mot E16 som følge av planen. Dette ser 

rådmannen som svært positivt. Likeledes sikrer rekkefølgekravet om at fortau langs Hov 

Allé skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov 

Øst at trafikksikkerheten for myke trafikanter blir bedre som følge av planforslaget enn hva 

situasjonen er i dag.  

 

Parkering 

Rådmannen er godt tilfreds med at planforslaget legger til rette for at alle brukergrupper skal 

kunne ha gode parkeringsmuligheter, også dersom man velger å bruke sykkel som 

transportmiddel. Dette bygger opp under Hønefoss som sykkelby. Ekstra parkeringsareal 

som er offentlig tilgjengelig sørger for ryddige parkeringsforhold i nærområdet.  

 

Barns interesser 

Rådmannen ser at Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av de til sammen 1.200 m² 

uteområder som de leier av kommunen i dag, og som er opparbeidet til lekeområde. Dette er 

ikke en optimal løsning for barnehagen, men bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 

omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse 

Planen har ikke utløst krav om full konsekvensutredning. Likevel er en rekke temaer belyst 

og gjort rede for i planbeskrivelsen. Rådmannen anser dermed utredningsplikten er oppfylt. 

De risikoene som er påpekt gjennom ROS-analysen er ikke overhengende store. De 

foreslåtte avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i 

forhold til dagens situasjon.   

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov Omsorgsboliger. Disse vil dekke et 

viktig samfunnsbehov.  Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen avventer for 

øvrig innspill til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 



 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til planbestemmelser 

4. Planbeskrivelse inkl. oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

6. Grunnundersøkelser 

7. Avfallshåndtering 
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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER
1. GANGSBEHANDLING

0605_419 Detaljregulering for
HOV OMSORGSBOLIGER

Utarbeidet av Ringerike kommune / konsulent 2016 - 11 - 16
Sist revidert 2017 - 0 3 - 1 3

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i 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
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
Feltnavn

1. Boligbebyggelse -
frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 4

2. Boligbebyggelse -
konsentrert småhusbebyggelse BKS

3. Offentlig elle r privat tjenesteyting BOP

4. Barnehage BBH

5. Vann - og avløpsanlegg BVA

6. Bolig/tjenesteyting BT1 - 2

7 . Bolig/forretnin g/kontor BKB



2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. Kjøreveg SKV1 - 3

2. Fortau SF1 - 3

3. Gang/sykkelveg SGS

4. Annen veggrunn - grøntareal SVG

5. Parkeringsplasser SPP

3. Grønnstruktur

1. Friområde GF1 - 2

Hensynssoner
Det reguleres inn hensynssone, jf. pbl. § 12 - 6:

d) Båndleggingssoner -
Båndlegging etter lov om kulturminner H703_1

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy
Innenfor planområdet skal støy til enhver tid tilfredsstil le kravene som er gitt i gjeldende
lovverk, forskrifter og retningslinjer.

§ 0.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndigh etene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2.ledd.

§0.3 Avkjørsler
Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg
tomten skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at
avkjøringen ikke kommer i konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.

§0.4 Uteoppholdsareal (MUA)
Uteoppholdsareal (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på 50% av arealene kl.
15.00 ved vår - og høstjevnjevndøgn.

§0.5 Tilknytning til fjernvarmeanlegg
Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernv armeanlegg.



§ 1. Bebyggelse og anlegg

§. 1.1 Fellesbestemmelse
Bebyggelsens takform skal tilpasses strøkets karakter.

§ 1.2 Boligbebyggelse
1. BFS1 - 4
Inne felt BFS 1 - 4 tillates oppført tomannsboliger og eneboliger, sistnevnte eventuelt med
tillegg av bi - leilighet på maksimalt BRA 65 m2. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

Ved eventuell fraskilling av tomt skal ingen tomt få areal mindre enn 700 m². For
tomannsboliger kreves minimum tomtestørrelse 900 m².

2. BKS
Innen felt BKS er maksimalt fem (5) boenheter tillatt. Pr. boenhet kan tillates tilbygg inntil 30
% av hovedbygningens BYA. Samlet utnyttelsesgrad for hele felt BKS må likevel ikke
overstige BYA 30 %. Tilbygg skal tilpasses hovedbygningens uttrykk så disse harmoniserer.
Påbygg tillates ikke. Takvinduer kan tillates.

§ 1.3 Bolig/tjenesteyting
1. BT - 1
Felt BT - 1 kan benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelpar kering, samt plass for
avfallsbeholdere. Feltet kan også benyttes til bolig.

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor BT - 1skal utformes slik at den fremstår som separate boenheter i form
av lavblokker eller kjedet bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets
karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning
menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med
eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for BT - 1er BYA 30 %. Maksimal mønehøyde er kote +93. Det er tillatt med
sokkeletasje eller kjeller. Fraskilling av tomt er ikke tillatt.

3.Universell utforming
Innenfor BT - 1skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god ti lgjengelighet til så
vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av
inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle. Bratt terreng på tomta kan
sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Ev entuelle usikre område må sperres av.

Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk, or , hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
Det skal tilrettelegges og oppmerkes e n (1) parkeringsplass for bil p r . boenhet .
Minim um 30 % av parkeringsplassene for bil skal utf ormes for funksjonshemmede (HC). HC -
plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og ha bredde 4,5 m og lengde 6 m.
Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning til hovedinngang(er).



Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass p r . boenhet . Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

5. Uteområder
Det skal være minimum 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene skal opparbeides
som ett eller flere fellesarealer og ligge sentralt innenfor feltet .

Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten. Takterrasser og
overbygde terrasser tillates medregn et som uteoppholdsareal.

2. BT - 2
Felt BT - 2 kan benyttes til tjenesteyting eller bolig. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

2. Utforming
Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter. Med tilpasning menes at plassering,
størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende struktur og
bebyggelse i området. For felles uteoppholdsarealer skal settes av minimum 50 m² pr.
boenhet.

For ny bebyggelse som skal romme tjenesteyting gjelder bestemmelsene om univ ersell
utforming og parkering som nevnt under § 1.3.1. BT - 1 pkt. 3 og 4.

§ 1.2 Offentlig el ler privat tjenesteyting (BOP), B arnehage (BHH)
1. o_BOP , BHH (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt o_BOP skal benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelparkering, samt plass for
avfallsbeholdere.

Felt BBH skal benyttes som barnehage og uteområde for barnehage med tilhørende bygg for
lager og utstyr, samt areal for parkering, henting og levering.

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor o_BOP skal utformes slik at den fremstår som separate boenheter i
form av lavblokker eller kjedet bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets
karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning
menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med
eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for o_BOP er BYA 45 %. Maksimal mønehøyde for er kote +100. Det er
tillatt med sokkeletasje eller kjeller.

Utny ttelsesgrad for BHH er BYA 30 %.

3.Universell utforming
Innenfor o_BOP og BBH skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god
tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal
integreres i utforming en av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.
Bratt terreng på tomta kan sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Eventuelle usikre område må
sperres av.



Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk , or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
1. o _BOP

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til parkering, svarende til é n (1) parkeringsplass for bil
per boenhet innenfor o_BOP. Antall oppmerkede parkeringsplasser kan være behovsprøvd
i forhold til brukergruppe, likevel må minst 15 plasser merkes opp. Eventuelt
overskytende areal avsatt til parkering kan ikke benyttes til tiltak som hindrer fremtidig
opparbeiding av parkeringsplasser på arealet.

Minimum 30 % av opparbeidede parkeringspla sser for bil skal utformes for
funksjonshemmede (HC). HC - plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og
ha bredde 4,5 m og lengde 6 m. Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning
til hovedinngang(er).

Det skal opparbeides mini mum é n (1) sykkelparkeringsplass per boenhet innenfor o_BOP.
M inst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel.
Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

2. BHH
Innenfor felt BHH skal det opparbeides ni ( 9 ) parkeringsplasser for bil og tolv ( 12 )
parkeringsplasser for sykkel. Minst én ( 1 ) av bilparkeringsplassene skal utf ormes for
funksjonshemmede (HC), og minst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for
transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsp lassene skal være under tak.

3. o_SPP

Parkeringsplassen o_SPP er offentlig og kan benyttes som ekstra parkeringsareal for
feltene BT1 - 2, o_BOP og BHH.

§ 1.3 Bolig/forretning/kontor

1. BKB (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt BKB kan benyttes til forretnings - og kontorvirksomhet, eventuelt i kombinasjon med
bolig. Utnyttelsesgraden er BYA 40 %.

Innenfor felt BKB skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god tilgjengelighet
til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal i ntegreres i utformingen
av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 - o_SF3 (jf. pbl. § 12 - 7 )
For o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 – o_ skal utforming av veier og fortau følge
kommunalteknisk norm.



§ 3. Grønnstruktur
1 . Friområde (jf. pbl. § 12 - 7 )
Innenfor o_GF1 og GF2 tillattes ikke oppføring av bygninger eller annen bruk som kan hindre
områdets formål som friområde.

§ 4. Hensynssoner
1. Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor gjeldende område (H730_1) ligger automatisk fredet kulturminne. Det må ikke
forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten
tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.

§ 5. Rekkefø lgebestemmelser og vilkår for tiltak

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for være godkjent. Behandlingen av
planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal leveres i målestokk
1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold og eventuelle interne veier med snuplasser, parkeringsplass for ansatte og
hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for minib usser og maxitaxier og
sykkelparkering.
Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
Støyberegninger for utendørs og innendørs støy
I varetakelse av støykrav og aktuelle støytiltak
Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur

§ 5.2 Byggetillatelse for tekniske anlegg
Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før
arbeidene kan igangsettes. Teknisk e anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende
kommunale standard. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg sk al det foreligge

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
Belysningsplan
Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.



§ 5.3 Før bruksti llatelse
Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:

Renovasjon
Nødvendige tiltak i forhold til støykrav
For BT1 og o_BOP: Uteoppholds - og parkeringsareal
For o_BOP: F ortau langs Hov allé
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Ramboll

1. SAM M E N DRAG

Ringerike kommune ønsker å bygge omsorgsboliger på Hov , om lag 2 km fra Hønefoss sentrum,
der planområdet har adkomst fra henholdsvis Hov allé og Harald Hårfagres vei. Planområdet
ligger i et bebygget område med en blanding av eneboliger og sosial infrastruktur, som
barneha ge og Hov servicesenter. I dag leier Hov barnehage deler av planområdet fra kommunen,

og deler av dette området er opparbeidet til lekeareal. Øvrige deler av planområdet fremstår som
naturtomt.

I reguleringsplanen er det tatt med et større areal for å ju stere utdaterte reguleringsformål.
Omsorgsområdet reguleres hovedsakelig til offentlig og privat tjenesteyting for
omsorgsboligbebyggelse , mens d en opparbeidede delen av tomta ( som i dag leies av Hov

barnehage ) reguleres til barnehageformål (offentlig og privat tjenesteyting ) . Høyder og takform
på ny bebyggelse er avstemt mot omgivelsene. Det er vektlagt at omsorgsboligene skal ha en
utforming som gjør at de fremstår som individuelle boenheter. Dette er særlig v iktig fordi det er
andre bofellesskap nære planområdet og det er ønskelig å unngå at området får et
«institusjonspreg».

Naboer av tiltaket har ved varsel om planoppstart påpekt at de fleste eneboliger i området er på
én etasje, og har protestert mot nedb ygging av friområder. Norsk forbund for utviklingshemmede
(N FU) er ste r kt kritiske til samlokaliseringen av bofellesskap.

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T - 1490 Reguleringsplan Vedlegg
2. Sjekkliste for planbeskrivelse (det aljert) . Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og

bestemmelser for tiltaket.

Forslag til reguleringsplan for plan området.
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2. BAKGRU N N

2.1 Hensikten med planen

Etter bestilling fra Ringerike kommune v/Helse og omsorg er det ønske om å tilrettelegg e for

bygging av omsorgsboliger på Hov. Dette området er valgt på grunn av nærheten til eksisterende
omsorgssenter, en godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal og tilgrensende
landbruksområder i nord, og tomten er i kommunalt eie.

I reguleringsplane n er det tatt med et større areal for å justere utdaterte reguleringsformål.
Dette fører til at planområdet har en større utstrekning enn det planlagte tiltaket, for å

kunne erstatte eldre, lite he nsiktsmessige reguleringsplaner. I figurer i
planbeskrivelsen vises i tillegg grensen som markerer utstrekningen til arealet for de t
planlagte tiltaket. Det er det ytterste (største) planavgrensning som er planforslagets
juridiske avgrensning.

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for ny bebyggelse i form av omsorgsboliger (Asplan Viak

2016). Denne viser hvordan ny bebyggelse kan arte seg og er benyttet som underlag for
reguleringsplanen. Mulighetsstudien er lagt som vedlegg.

2.2 Forslagsstiller /eierforhold , plankonsulent

For slagsstiller er Ringerike kommune. Prosjektleder er Trond Skogdal , 90 89 13 80 ,
trond.skogdal@ringerike.kommune.no , adresse Rådhuset , Osloveien 1, 3052 Hønefoss .

Ringerike kommune eier tomtene som inngår i reguleringsplanen.

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Rune Tøndell, telefon 9098 2861, email
rune.tondell@ramboll.no , adresse Erik Børressens allé 7, Pb. 113 Bragernes, 3001 Drammen
http: //www.ramboll.no/

Arkitekt for prosjektet er Asplan Viak, som har laget perspektivtegninger og sol/skygge - analyser.

2.3 Tidligere vedtak i saken

Oppstartssak er behandlet i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning (møtedato 18.01.2016,
sak 9/16) og formannskapet (møtedato 19.01.2016, sak 8/16) som anbefalte oppstart.

Av vedtakene i hhv. hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning og formannskapet fremgår det
at det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt barnehage.

2.4 Utbyggingsavtaler

De t pågår ikke arbeid med utbyggingsavtale i tilknytning til saken.

2.5 Krav om konsekvensutredning (KU)

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet , jamfør Forskrift om

konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis
hva som automatisk føre r til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes. Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning .
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3. PLAN PROSE SSE N

3.1 Medvirkningsprosess

Oppstartsmø te med kommunens planavdeling og berørte fagavdelinger ble avholdt 09.02.2016 .
Det har vært flere avklaringer og prosjektmøte om planen.

Det er i tillegg avholdt følgende møter:

Avklaringsmøte med Hov barnehage 23.02.2016 . Tema for avklaringsmøte barnehagens behov
for utearealer, da barnehagen i dag leier deler av tomten som inngår i planområdet og har
opparbeidet denne til lekeareal.

Informasjonsmøte med de nærmeste naboene ble avholdt 01.07.2016. He n sikten var å gi
inf ormasjon om prosjektet og få tilbakemeldinger om forhold som angår naboskapet.

3.2 Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i
Ringerikes blad.

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regi onale myndigheter etter adresselister fra
Ringerike kommune. Brev til berørte eiendommer og regionale myndigheter var datert
17.02.2016 og f rist for uttalelser var 18.03.2016

Det kom inn 10 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i eget kapittel
« Innkomne innspill » sammen med forslagsstillers kommentarer.
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4. P LAN STATU S

I dette kapitlet er relevante utdrag fra andre planer og føringer gjengitt.

4.1 Statlige planer og føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Plan - og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forventinger til planleggingen
hvert 4. år. Gjeldende forventningsdokument er vedtatt 12.06.2015. Når det gjelder utviklingen
av by - og tettstedsområder, peker forventingsdokumentet bla. på følgende:

Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut i fra hensynet til

samordnet areal - og transportplanlegging
Kommunene skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet
Kommunene skal sikre trygg e og helsefremmende bo - og oppvekstmiljøer
Kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet, bla. ved å sikre sammenhengende grønne
strukturer og nær tilgang til områder for lek, rekreasjon, idrett og nærfriluftsliv
Kommunene skal legge prinsipper om ti lgjengelighet og universell utforming til grunn i

planlegging av omgivelser

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige,
sto re nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging (2014)

Hensikten med retningslin jene 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.
Målet med retningslinjene er blant annet at:
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tett steder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og

fremme helse, miljø og livskvalitet.

Tilgjengelighet for alle
Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan - og bygningsloven. Samfunnet skal utformes
slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske
planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal
være behov for spesiell tilpasning.
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4.2 Kommunale (overordnede) planer

Kommuneplanen s arealdel
I kommuneplanens arealdel 2007 - 2019 vedtatt 30.08.2007 er området regulert til erverv,

friområde, LN F - område, bolig , bygning med særskilt allmennyttig formål og kommunaltekniske
anlegg. Skravu ren angir «andre restriksjoner».

Kommuneplan .

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 203
I Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering,
ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og prioriterte
lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområde t. Arealbruk og transport

skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet.

Folkehelsemeldingen 2012 - 2030
Folkehelsemeldingen 2012 - 2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den
fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres,
herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode levekår

og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens folkehelsearbeid.

Energi - og klimaplan
Ringer ike kommunes Energi - og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål å

stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal være
mest mulig klimavennlige.
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4.3 Gjeldende, tilgrensende og overlappende regulerin gsplaner

PLANID PLAN N AVN VEDTAKS -
DATO

218 - 01 Et område ved Hov gård 04.11.1999

49 Hov gård 14.08.1964

Området er med i reguleringsplanene 218 - 01 «Et område ved Hov gård» og reguleringsplan nr.

49 « Hov gård » . «Et område ved Hov gård» regulerer arealer til bolig, lekeplass og friområde
(park, turveg, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt et lite områd e med vei, i
reguleringsplanene, som vist nedenfor

Planområdet er markert med blå stipling , mens planen Et område ved Hov gård ligger til høyre i bildet .
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Plan 49 Hov gård er av eldre dato og regulerer arealer i den vestre deler av planområdet til veg,
boliger og grøntareal.

Plan 49 Hov gård

Planområdet grenser til følgende planer:

PlanID 0605 335 – FV. 35 Hønengata (vedtatt 30.08.12)
PlanID 0605 143 – Haugom 87/17 (vedtatt 13.06.1980)
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4.4 Temaplaner, analyser og utredninger

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er delen av planområdet som planlegges
utbygget registrert som områder med stor verdi. Boligområdene, markert med gult, er angitt
som «områder med mangler i grønnstrukturen».

Fra « Grønn plakat».
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I temakartet for landskap , som inngår i ”Grønn plakat” er trerekke langs Hov allé avmerket.
Deler av planområdet er vist som ”Kategori 2 – Store landskapsverdier”. Dette betyr at
områdene så langt det er mulig ikke bør omdisponeres. Dersom ingen andre alternativer finnes,
kreves l okale vurderinger. Deler av planområdet faller også inn under kategori 3 b, «Bynære

skogbruksområder». Områdene kan omdisponeres, men det skal legges vekt på
landskapstilpasning og eventuelt styrking av spesielle trekk ved landskapet.

Fra « Grønn plakat – landskap».
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5. E KSISTE RE N DE FORH OLD

5.1 Beliggenhet

Tiltaksområdet ligger på Hov i Ringerike kommune, om lag 2 km nordøst for Hønefoss sentrum.

Tiltakets plassering ved Hov i Hønefoss.

Planområdet avgrenses av veien Harald Hårfagres ve i og Hov allé i sør og sørvest. E16
(Hvals moveien) nord for planområdet.
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Flyfoto over området. Planavgrensning er angitt med gul linje og avgrensning for tiltaket er vist med rød

linje.
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5.2 Dagens arealbruk og eierforhold

Området er av en blandet karakter med boliger, sosial infrastruktur og næringsarealer.

I vest, mot Hønengata er det næringsarealer i form av noe detalj - og byggevarehandel. Sentralt i
planområdet, langs Hov allé og Harald Hårfagres gate er det boligbebygg else, hovedsakelig i
form av eneboliger. Helt øst i området ligger Hov barnehage. Vest og nordvest for barnehagen
ligger friområdet som planlegges benyttet til omsorgsboliger. I dag brukes deler av fri området til
lekeområde for barnehagen. Etter avtale med kommunen har barnehagen gjerdet inn og
opparbeidet deler av kommunens tomt til dette formålet. Det fremgår av barnehagens innspill til

varsel om planoppstart at de også benytter resten av tomten til lek og opphold året rundt.
Det ikke - opparbeidede område t fremstår som naturtomt.

Nord for planområdet ligger det jordbruksarealer mens bosenteret Hov servicesenter ligger øst
for barnehagen. Boligområdene fortsetter også sør for planområdet, og Hønengata avgrenser
planområdet i vest.

Arealbruk i planområde t. Arealbruks inndelingen følger ikke eiendomsgrenser, men viser hvordan
arealbruken i området fremstår.

Tomten som foreslås utbygget med omsorgsboliger er gårds - og bruksnummer 87/1.
Eiendommen eies av Ringerike kommune. Øvrige tomter og eiere innenfor pl anområdet er gitt

som vedlegg.
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Eiendomsforhold i og ved planområdet. Større eiendommer i og ved planområdet er vist med gårds - og

bruksnu m mer.
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5.3 Stedets karakter

Plan området er en blanding av boligbebyggelse og sosial infrastruktur i form av blant annet Hov

barnehage og Hov Gård Bofellesskap, med utsyn mot jorder i nord. Dette gir området et landlig
preg. Bebyggelsen er av varierende alder og er en blanding av enebolig er, rekkehus og
lavblokker som er strukturert rundt interne adkomstveier. Saltak går igjen i boligbebyggelsen.
Vestover mot Hønengata endrer planområdet karakter fra et landlig boligområde til å være
preget av trafikkarealer og næring.

1. Barnehage – Hov allé 30 (google) 2. Hov gård bofellesskap – Hov allé 48 - 54

(google)

3. Hov gård bofellesskap – Hov allé 56 (google) 4. Harald Hårfagres gate 20 - 28 (google)

5. Hønengata sett mot sør (google) 6. Hov allé 6 (google)
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5.4 Landskap og blå - grønne strukturer

Hov ligger lavt i landskapet, med omkringliggende slake landformer som danner noen lave åser
rundt området. Hov ligger på grensen mellom et tettbebygd område dominert av eneboliger og
jordbrukslandskap. Mellom jordene er det mindre områder med skog. Ca 200 meter sør ligger

Randselva som er en meandrerende elv som slynger seg gjennom landskapet. Elveløpet med
kantvegetasjon og meanderbuene, sammen med jordbruk - og skogslandskapet er av høy estetisk
og kulturell verdi og har stor betydning for landskapskarakt eren. De aktive naturprosessene er
tydelig synlige langs elven. Kontrasten mellom elvelandskapet, jordbrukslandskapet og de
bebygde arealene forteller mye om landskapets utvikling gjennom tidene. I tillegg til å være
viktige elementer for landskapets utvik ling og historie, er de også identitetsskapende elementer i

landskapet. Det åpne landskapet sammen med den stedvis tette skogsvegetasjonen skaper store
og åpne landskapsrom. Overgangssonen mellom de tettbebygde arealene og jordbruksarealene
viser en endrin gsprosess der menneskelige inngrep gir preg til landskap på ulike måter, enten
det er å skape bosteder eller å utnytte god jord til dyrking.

De lokalklimatiske forholdene på stedet er typisk for innlandsklima. Det er gode solforhold i og

med at det ikke e r noen høye landformer som skjermer for solen. Gjennom året er ikke vinden
særlig sterk, og beveger seg i hovedsak fra nordvest og inn på området, i tillegg til en del vind
som kommer inn fra sør, fra Tyrifjorden. Randselva kan under enkelte klimatiske for hold ta med
s eg kjølig luft innover området. Kartet nedenfor viser uteberedelsen og sammenheng mellom blå
og grønne struk turer og landbruk. Planområdet i nngår i et grøntbelte som gre nser mot
jordbruksområder i nord.

Grønne og blå
strukturer
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Terrenghøydene innenfor utbyggingsområdet er på kote 91 mot Hov allé og kote 84 mot Harald
Hårfagres vei. Terrenget faller ned til kote 75 i nordvest og kote 72 i nordøst.

Koter (terrenghøyder)i planområdet .

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner ( www.kulturminnesok.no og
www.miljostatus.no), og det er fire registrerte kulturminner i nnenfor/på grensen til planområdet.
Innenfor planområdet er det regist ret et t automatisk fredet gravminne fra jernalderen, med

tilhørende sikringssone. Det er også registrert tre lokaliteter, hvorav ett ligger på grensen til
planområdet, angitt som haug/groplokalitet (ubestemt) og med uavklart vernestatus.
Sør for planområ det er det registrert en gravhaug, Liljekonvallhaugen, fra jernalder en . Denne er
automatisk fredet.



H OV OM SORGS OM RÅDE 21 ( 61 )

Ramboll

Registrerte kulturminner i og ved planområdet.

5.6 Naturverdier

Det er et lite område med trær som utgjør «naturen» inne på utb yggingsområdet, i tillegg er det
skråninger med bjørkevegetasjon i overgangen mot dyrkede jordbruksarealer i nord.

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens

artskart. Det er ikke registrert verneomr åder, artsfredning eller annen fredning, viktige
artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller
regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.

Det er ikke registrert rødlistede arter innenfor planområdet. Om lag 250 sørvest for planområdet
er den nær truede arten tyrkerdue registrert i 2009 ( http: //artskart.artsdatabanken.no/ ).
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Vegetasjon på området

Bjørkevegetasjon i skråningen i områdets nordlige del
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5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder

Det er ikke registrert stier eller løyper/skiløyper i planområdet i følge www.ut.no . Men det er
registrert stier sør for jernbanelinjen og rund Hovsenga. Disse er stier som er viktig for dem som
bor i området og brukes mu ligens av barnehage. S tiene ligger ca. 800 meter fra planområdet , se

figuren under . Planområdet grenser til jorder og det er naturlig å anta at dis se brukes til ski om
vinteren. I forbindelse med varsling av planoppstart har det kommet frem at deler av planområde
har blitt brukt som friområde/lekeområde.

Kart som viser stien og veien som kobler Hovsenga med planområde

5.8 Landbruk / naturressurser

I følge www.skogoglandskap.no er størstedelen arealene i utbyggingsområdet fulldyrka jord ,
mens øvrige deler er skog av særs høy bonitet . Planområdet for øvrig er utbygd.
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Bonitetskart i og ved planområdet.

I følge jord resurs kart hos www.skogoglandskap. no, som viser hvor store begrensninger
jordegenskapene setter for jordbruk , er det små begrensninger. Dette er den nest beste av totalt
fire kategorier.

Jord ressurser i og nær planområdet.
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5.9 Trafikkforhold

Det er utført en egen trafikkanalyse for prosjektet (Trafikkanalyse Hov omsorgsboliger, Rambøll,
mai 2016)

Området har adkomst fra Hov allé, som igjen har adkomst via hovedveisystemet, Fv. 35
Hønengata og E16 Hvalsmoveien. Forbi planområde har Hov allé en fartsgrense på 30 km/t og
beregnet ÅDT på ca. 700. Harald Hårfagres har en beregnet ÅDT på ca. 30 Hønengata har en
ÅDT på 17700 (2015) og Hvalsmoveien har en ÅDT på 8600 (2015) (www.vegkart.no).

I krysset mellom Hov allé og Harald Hårfagres vei er det r egistrert en M C - ulykke i 1996, der en

person ble lettere skadd. I Hønengata og Hvalsmoveien er det registrert flere trafikkulykker på
mange steder langs strekningene. I Hønengata er ulykkene er konsentrert rundt veikryss, og er
for det meste oppgitt å kun ha lettere skadde. Ulykkene er registrert over et lengre tidsrom, fra
70 - tallet og frem til i dag. Det er tyve år siden det ble det registrert en trafikkulykke med
alvorlig skadde. Ulykken skjedde i Hvalsmoveien i 1996. ( www.vegkart.no ).

Det er fortau langs deler av Hov allé.

Ulykkessituasjon i og nær planområdet, vist med punkter. Registrerte ulykker strekker seg fra 70 - tallet

og frem til i dag.

Det ligger to bussholdeplasser i nærheten av utbyggingsområdet , Ho v servicesenter og Hov allé,

begge om lag 200 meter fra planområdet, i hvert sin retning. Busstilbudet er dårlig fra disse
holdeplassene. Ved å gå ca. 450 meter, til Hønengata, bedrer busstilbudet seg med avganger ca.
2 ganger i timen mot Hønefoss sentrum. Turen tar ca. ti minutter fra utbyggingsområdet .
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5.10 Barns interesser

Deler av planområdet er i dag opparbeidet og i bruk som lekeområde av Hov barnehage. I sin

merknad til varsel om oppstart av planarbeid sier barnehagen at de også bruker friområdet
(utenfor den opparbeidede delen av tomten som de leier) hele året. Naboer a v området har ved
varsel om oppstart av planarbeid sagt at området tidligere ble brukt av barn til lek, blant annet
som akebakke.

Det er ikke utført barnetråkkregistreringer i området.

Kartet nedenfor viser lekeområder i og nær planområdet og hva de ulike områdene inneholder.

Lekeplasser i og nær planområdet
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Del av planområde som i dag leies av Hov barnehage og er opparbeidet til lekeområde ( dato

08.02.2016).

5.11 Sosial infrastruktur

D et er sosial infrastruktur i området i form av omsorgssenter og Hov barnehage, som er privat og

har 75 barn. Nærheten til omsorgssenter er en fordel for dette prosjektet (omsorgsboligene).
Skolekapasitet er ikke relevant for hensikten med det t e planarbeide t.

5.12 Universell tilgjengelighet

Utbyggingsområdet består av en skrånende del, med forutsetninger for universell tilgjengelighet
både inne på området og fra Hov allé.
Utbyggingsområdet er ikke bebygd i dag, med unntak av den delen som er opparbeidet til

leke område .
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5.13 Teknisk infrastruktur

Det som er kjent av infrastruktur i den ubebygde delen av området er en avløpsledning som går

ov er området til Hov pumpestasjon. I samme grøftetrase som avløpsledningen ligger også en
signalkabel. Utover dette er ikke omfanget av installasjoner i grunnen kjent.

Avløps - og vannledninger følger veiene i området, og i grøften mellom vegeter t skråning og
dyrket mark.

Teknisk infrastruktur hentet fra Ringerike kommune sin kartløsning.
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Figuren nedenfor viser punktvise el - og VA - installasjoner. Hovedsakelig er
dette belysningspunkt er og kummer som følger veiene i planområdet.

Teknisk infrastruktur, punktinstallasjoner. Data mottatt fra Ringerike kommune.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Ringerike kommune.
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5.14 Grunnforhold

Om lag en tredjedel av planområdet er angitt med særlig høy aktsomhet for radon. Øvrige

områder er vist som «usikker», noe som angir at det ikke er gjennomført målinger, eller
målingene ikke gir tilstrekkelig grad av sikkerhet for å fastslå grad av aktsomhet (www.ngu.no).

Radonaktsomh et i planområdet

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for

kvikkleire for planområdet (atlas.nve.no). Kvikkleiref aren forholder seg imidlertid kun til
registreringer for arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten
vurderes.

Ca. 25 0 meter nordvest for planområdet, Henshellinga, er det rapportert om et jordskred
04/02.2016. Kilde for in nmeldingen er ikke oppgitt (atlas.nve.no).

Løsmasser i planområdet består av elveavsetninger (vist med gul t i figuren nedenfor) og
fyllmasse r (vist med grått i figuren nedenfor).
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Løsmasser i planområdet.
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5.15 Støyforhold

www.miljostatus.no viser støysonekart med gjennomsnittlig døgnlig veistøy (riks - og fylkesveier).

De ubebygde delene av planområdet er delvis støyutsatt fra E16 og ligger i gul støysone, 55 – 60
dB. Banestøy fra jern banen sør for planområdet er ikke kartlagt.

Støysonekart fra www.miljostatus.no

5.16 Luftforurensning og forurensing i grunn

Utslipp av CO2 fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 4 - 12 tonn per 5X5 km2.
Dette er den midterste av totalt 9 ka tegorier.
Utslipp av N Ox fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 8,5 - 21 tonn per 5X5

km2. Dette er den fjerde kategorien av totalt 9 kategorier, der kategori 1 er best (lavest utslipp)
(www.miljostatus.no).

Det er ikke registrert forure nsning i grunn i eller nær planområdet (www.miljostatus.no).

5.17 Næring

Temaet vurderes som ikke relevant for planarbeidet.
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6. PLAN FORSLAGE T

6.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål

Hensikten med planen er å planlegge omsorgsboliger , og få ryddet opp i eldre reguleringsplaner
med en samlet plan for hele området .

Avgrensning :
Planområdets utstrekning er for det meste basert på gjeldende eiendomsgrenser og
planavgrensning til eksisterende reguleringsplaner som vil erstattes av planforslaget . Den
offentlige veien Hov allé inngår i planområdet.
Planområdets samlede størrelse er 69,1 daa.

Planavgrensning for området

REGULERIN GSFORMÅL

(PBL §12 - 5)

BETEGN ELSE

(jf. Kart)

STØRRELSE
(daa)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Barnehage BBH 4,2

Bolig/forretning/kontor BKB 7,8

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse ( 4 ) BFS 26,6

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse BKS 3,9

Offen tlig eller privat tjenesteyting BOP 3,8
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Bolig/tjenesteyting (2) BT 6,1

Vann - og avløpsanlegg BVA 0,5

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur

Annen veggrunn - grøntareal (2) SVG 0,5

Fortau (3) SF 1,5

Gang - /sykkelveg SGS 0,1

Kjøreveg ( 3 ) SKV 5,3

Parkeringsplasser SPP 0,7

Nr. 3 Grønnstruktur

Friområde (2) GF 7,9

T otalt alle kateg orier 69,1

6.2 Bebyggelsens plassering og utforming

Områdene som er aktuelle som omsorgsboliger, er delt inn i to felter, BT1 og o_BOP, som

beskrives nedenfor.

BT1

Dette er det vestre feltet for omsorgsboligbebyggelse. Planbestemmelsene åpner for at

bebyggelsen kan u tformes som lavblokker eller kjedet bebyggelse .

N aturlig terreng varierer mellom kote 80 og 84 for den høyestliggende delen av tomta, hvor det

er mest aktuelt å bygge.
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BT1 får adkomst fra Harald Hårfagres vei, med fem meters byggegrense fra denne.

Utnyttelsesgraden (% BYA) er foreslått til 30 %, noe som er tilsvarende reguleringsplaner for

lavblokkbebyggelse nære planområdet. Maks mønehøyde er satt til kote +93 , noe som muliggjør
lavblokkbebyggelse. Det tillates sokkel/kjelleretasje.

Feltet BT2 er allerede bygget ut, og fanges opp av samme bestemmelser som BT1.

o_BOP

Dette er det østre feltet for
omsorgsboligbebyggelse.
Planbestemmelsene åpner for at
bebyggelsen kan utformes som
lavblokker eller kjedet
bebyggelse . Utnyttelsesgraden

(% BYA) er foreslått til 4 5 % ,
som gir rom for det planlagte
bygget og tilhørende
parkeringsplasser på egen tomt .
Maks mønehøyde er satt til kote
+100 . Felt o_BOP ligger noe

høyere i terrenget enn BT 1.
Naturlig terreng varierer m ellom
k ote 85 og 91 for den
høy e s tliggende delen av tomta
hvor det er mest aktuelt å
bygge. Det tillates

sokkel/kjelleretasje.

O_BOP2 får adkomst fra Hov
allé, med 12 meters

byggegrense fra denne s senterlinje . Dette er i tråd med u nderliggende reguleringsplan, 2 18 - 01
Et område ved Hov gård.

Øvrige arealformål

BBH – Barnehage
Felt BBH skal benyttes som
barnehage og uteområde for
barnehage med tilhørende
bygg for lager og utstyr.

Utnyttelsesgrad er BYA
30%.
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O_SPP –

Parkeringsplasser
Dette er arealet er offentlig,
og kan nyttes som ekstra
parkeringsareal for BT 1 - 2 og
o_BOP (i tillegg til
parkeringsplasser som

opparbeides innenfor disse
to feltene) , samt BHH .
Antall parkeringsplasser og
plassering av disse som vist
i plankartet er kun
v eiledende.

o_BVA – Øvrige
kommunaltekniske
anlegg
I gjeldende kommuneplan,
vedtatt 30.08.2007, er dette

arealet regulert til
kommunalteknisk anlegg,
og dette arealformålet
videreføres i planforslaget.

o_GF1 - Fri område
Innenfor o_GF1 tillattes det
ikke oppføring av bygninger
eller annen bruk som kan
hindre områdets formål som

friområde.

‘

o_SKV1 og o_SKV2 –
Kjøreveg
For Hov allé ( o_SKV1 ) og
Harald Hårfagres vei
( o_SKV2 ) samt fortau
o_SF1 – oSF3 skal

utforming av veier og fortau
følge kommunalteknisk
norm.
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BFS1 – BFS4 og BKS
Frittliggende og
konsentrert småhus -
bebyggelse
T illatt utnyttelsesgrad er
BYA 30 %.

For BFS1 - 4 er det tillatt med
én boenhet per tomt,
eventuelt med tillegg av en
bi - leilighet med maksimal
BRA 65 m2.

BKB
Bolig/forretning/kontor
Reguleringsformålet
viderefører dagens bruk av
området, med en blanding

av boliger, forretning og
kontor. Tillatt
utnyttelsesgrad er BYA 40
%.

6.3 Boligmiljø, bokvalitet

Den nye bebyggelsen skal ligge i et etablert boligområde. Bygningsmassen består hovedsakelig
av eneboligbebyggelse, men det er også lavblokkbebyggelse nær planområdet. Ny bebyggelse
skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva

som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger
skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området.
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6.4 Parkering

B estemmelsene angir at d et skal avsettes en (1) parkeringsplass for bil pr. boe nhe ten . For o_BOP

skal 15 plasser merkes opp umiddelbart , resten kan være behovsprøvd. For BT - 1 skal alle
plassene oppmerkes umiddelbart. Minimum 30 % av parkeringsplassene skal utformes for
funksjonshemmede, og disse skal ha god tilgjengelighet til hovedi nngang(er). For
barnehagetomta er det angitt konkrete parkeringstall, som er 9 for bil og 12 for sykkel.

o_SPP kan nyttes som ekstra parkeringsareal for tomtene avsatt til bolig/tjenesteyting,

tjenesteyting eller barnehage.

Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass pr. boenhet. Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplasser skal anlegges under tak.

6.5 Infrastruktur og trafikk

I plankartet er avkjørsler vist i form av avkjørselspiler. BT 1 skal ha adkomst fra Harald Hårfagres

vei og o_BOP skal ha adkomst fra Hov allé. Bestemmelsene angir at plassering av avkjørslene
(vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg tomten skal ha adkomst er
bindende. Ved justering av plasse ringen må det dokumenteres at avkjøringen ikke kommer i
konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.

6.6 Miljøfokus

Planforslaget forholder seg til enhver tid gjeldende byggetekniske forskrifter.

6.7 Universell utforming

Bestemmelsene angir at universell utforming s kal sikres i nnenfor o_BOP , BT1 - 2 og BBH , slik at
alle grupper får god tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god
tilgjengelighet skal integreres i utformingen av inne - og uteområder på en slik måte at de
naturlig benyttes av alle. D et skal plantes vekster med lite pollenutslipp .

6.8 Uteoppholdsareal

For BT 1 og o_BOP sier planbestemmelsene at det skal være minimum 50 m 2 uteoppholdsareal
pr. boenhet innenfor BT 1 - 2 og o_BOP . Uteområdene skal opparbeides som ett eller flere
fellesarealer og ligge sentralt innenfor BT 1 - 2 og o_BOP.
Takterrasser og overbygde terrasser tillates medregnet som uteoppholdsareal.

Det er gitt i bestemmelsene at uteområder ved BT 1 - 2 og o_BOP skal søk es gjort tilgjengelige og

åpne, slik at det blir naturlig for alle å skulle ferdes her, ikke kun beboere, ansatte og besøkende.
Graden av åpenhet må vurderes mot beboerne sine behov, slik at beboernes trygghet blir
ivaretatt.

Om lag halvparten av arealet som i dag leies av Hov barnehage er foreslått som en del av
uteoppholdsarealet til Hov barnehage , og regulert med samme formål. Arealet har en størrelse

på 606 m 2.

6.9 Teknisk infrastruktur

For felt o_BOP er det fjernvarme - trasé i umiddelbar nærhet og tilknyt ning planlegges. Felt BT 1

har ikke fjernvarme i umiddelbar nærhet og vil mest sannsynlig ikke bli tilkoblet fjernvarme.
Brannvannskrav følger kommunens bestemmelser/ krav og det forutsettes at det etableres
tilstrekkelig kapasitet for brannvann.
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6.10 Rekkefølge bestemmelser

Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:
Renovasjon
For BT 1 og o_BOP: Uteoppholds - og parkeringsareal

For o_BOP: fortau langs Hov allé
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7. VIRKNIN GE R

7.1 Eksisterende planer

Planen foreslår å omregulere arealer avsatt til friområde o g LN F - område til arealformålet offent lig

eller privat tjenesteyting, og samsvarer derfor ikke med kommuneplanens arealdel. På
reguleringsplannivå vil planen innebære at eldre, lite hensiktsmessige planer kan oppheves og at
områder innenfor planområdet som ikke inngår i planlagt tiltak reguleres i sa msvar med dag e n s
bruk.

7.2 Landskap

Utbygging av området vil føre til et mindre terrenginngrep, som i hovedsak vil bestå av å flate ut
terrenget rundt omsorgsboligene for å legge til rette for kjøring og universell tilgjengelighet i
uteoppholdsarealene. Terrenginngrepene sammen med byggene og de opparbeidede arealene, vil
være med på å skape et mer menneskeskapt og konst r uert preg på landskapet. Ny bebyggelse i
BT1 og o_BOP vil bli en kontrast til området med enebol i ger som ligger like ved. o_BOP ligger på
toppen av en nordvendt skråning. Dette vil sikre gode utsiktsforhold fra nordsiden av byggene og

ut mot ås - og jordbrukslandskap.

Ny bebyggelse har moderate virkninger på landskapet sett fra avstand. På et mer lo kalt nivå vil
byggene og endringene i landskapet være synlige fra boligområdene like ved. Bygge ne vil også
være synlige fra E16 i og med at de ligger noen meter høyere enn vegen, på toppen av en
skråning med et åpent jorde nedenfor. Kontrasten mellom jordb rukslandskapet og det bebygde

arealet kommer til å bli tydeligere enn det var, ved at omsorgsboligene bygges i kantsonen
mellom de to ulike landskapene, som før bestod av mye skog. Materialbruk sammen med
vegetasjon rundt byggene og i de hagemessige areale ne vil ha innvirkning på hvordan byggene
forholder seg til det rundt. Vegetasjon rundt byggene vil dempe byggene og gjøre at de glir inn i
det omkringliggende landskapet. Valg av stedegne arter kan vær med på å bevare
stedsidentiteten i det endrede og beby gde landskapet.

Mulig b yggehøyde, felt o_BOP

7.3 Stedets karakter, byform og estetikk

Planbestemmelsene angir at bebyggelsen på felt o_BOP skal ha en maksimal gesimshøyde på
kote 100 . B ygningshøyde n tilsvarende bygningsmassen til Hov servicesenter, og er derfor ikke en

fremmed bygningstype i området. For de aller næreste omgivelsene, eneboliger på 1 - 2 etasjer,
er høyder og typologi i en annen skala enn sine omgivelser. For å imøtekomme dette, gir
pla nbestemmelsene føringer om at ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men

bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at
plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende
struktur og bebyggelse i området.
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På grunn av planforslaget vil nærområdet i ytterligere grad fremstå som et område der sosial
infrastruktur i form av omsorgsboliger er samlet. Planbestemmelsene sier at boenhetene skal
utformes slik at de f remstår som leiligheter eller kjedet bebyggelse for å motvirke at området får

et institusjonspreg.

Mulig bygningstypologi, felt o_BOP

Mulig opplevelse av ny bygning på felt o_BOP
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Mulig bygningstypologi, felt BT 1

Mulig opplevelse av ny bygning på felt BT 1, sett fra Harald Hårfagres vei.
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7.4 Sol - og skyggevirkning

Sol - og skyggevurderinger er basert på mulig bygningstypologi, og tar utgangspunkt i
situasjonen ved vå rjevndøgn, 21. mars og sommersolverv, 21.juni. Ved høstjev ndøgn (21.
september) står sola likt som ved vårjevndøgn (med en times tidsforskyvning pga. sommertid).

Situasjonen ved foreslått bebyggelse gir få konsekvenser for omgivelsene på formiddag og
ettermiddag , på grunn av avstanden mellom bebyggelsen. Øvrige sol - skyggeanalyser, bla. for
vintersolverv 21. desember, er lagt ved som vedlegg. Sol - skyggevirkning på uteoppholdsareal til
ny bebyggelse skal dokumente res i byggesøknad for tiltaket.

For tiltaket i øst er sol - /skyggestudiet basert på bygningshøyd e inntil kote 9 8 .

For tiltaket i vest er sol - /skyggestudiet basert på bygningshøyde inntil kote 91.

Skyggevirkning av ny bygning på felt o_BOP , ved vårjevndøgn .
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Skyggevirkning av ny bygning på felt o_BOP , ved sommersolverv

Skyggevirkning av ny bygning på felt BT 1
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7.5 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi

Det er ett automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Dette er regulert med
hensynssonen «båndlegging etter lov om kulturminner» i plankartet, med en tilhørende
planbestemmelse som sier at det ikke må forekomme noen form for inngrep i grunnen eller

andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.

7.6 Naturmangfoldloven

Sjekkliste for naturmangfoldloven §§8 - 12 er utfylt av arealplanlegger. Tilgjengelige databaser er
benyttet. Se vedlegg. Området er ikke befart av naturforval ter.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Aktuelle databaser er undersøkt, uten funn av spesielle naturverdier. Området er ikke kartlagt for
naturmangfold i forbindelse med reguleringsplanen. Utbyggingsområdene befinner seg i
randsonen av eksisterende bebyggelse, og e r av begrenset størrelse. Som følge av dette
planforslaget, gjør at eksisterende kunnskap vurderes til å være tilstrekkelig.

§ 9 Føre - var - prinsippet
Fordi kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok, er det ikke grunn til å tillegge føre - var -
prinsippet sto r vekt.

§ 10 Samlet belastning
Begrensede skogsområder vil gå tapt som følge av planforslaget. Tiltaket er ikke venta å forverre

den samlede belastningen for naturmangfoldet i stor grad

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse
Det forutsettes at eventuell skade på miljøet rettes og dekkes av tiltakshaver

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det forutsettes at det ikke benyttes teknikker eller driftsmetoder som er til skade for
naturmangfoldet.

7.7 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk

Områder som tidligere har vært i bruk til rekreasjon/lek, foreslås regulert til offentlig/privat
tjenesteyting. Skråningen nord i planområdet er regulert til fri område, en bruk området også har
i dag. I kommuneplanen er arealet på grønnstruktur (friområde) satt til 7 333 m 2. I tillegg er det

avsatt 9,7 daa til LN F (landbruk - , natur - og friluftsområde). I reguleringsplan en er regulert
friområde (tidligere LN F områder) på 7940 m 2. Noe som er 607 m 2 mer enn det som er i
kommuneplanen. Det er ikke LN F - arealer i regulerings planen.

7.8 Folkehelse

Planforslaget legger opp til omsorgsboliger i et område der det allerede ligger bebyggelse

tilsvarende dette. I forbindelse med varsel om planoppstart kom det merknader som fryktet en
«re - institusjonalisering» ved at slike funksjoner l okaliseres samlet, og at dets beboere ikke får
delta i samfunnet på lik linje med øvrige, men samles i egne «enklaver». I et

folkehelseperspektiv kan dette være negativt med tanke på å fremme helse og trivsel for alle
deler av befolkningen.
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Planforslaget ønsker å motvirke et «institusjonspreg» ved at ny bebyggelse skal utformes slik at
de fremstår som boligbebyggelse/leiligheter, og ikke i form av et kompakt institusjonsbygg.

7.9 Kriminalitetsforebygging

Temaet vurderes som ikke relevant.

7.10 Uteområder

Regul eringsbestemmelsene angir at uteområdene kan utformes slik at de er tilgjengelige for

allmennheten. Dette må vurderes opp mot behovene til beboerne, slik at deres trygghet blir
ivaretatt.

7.11 Trafikkforhold og parkering

Utbygging av omsorgsboligene er beregnet til å gi en trafikkøkning på 85 kjøretøy døgnet ved
realisering, fordelt på ansatte og besøkende. Økningen er beregnet å være på c a. 100 kjøretøy i

2036. Hov allé vil da ha en ÅDT på 1695 i vestligste del av veien.

Beregnet årsdøgntrafikk i 2036 med utbygging av omsorgsboliger, etter NTP - prognoser for korte reiser, i

Buskerud.

Ny bebyggelse får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres v ei (Hov vest) og Hov allé (Hov
Ø st). Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som følge av planen. Se rapp orten
Trafikkanalyse Hov omsorgsboliger for detaljer knyttet til trafikkforhold.

Hov barnehage får sine parkeringsarealer redusert som følge av planen, både ved at areal som
nyttes til parkering i dag omreguleres, men også ved at det planforslaget foresl år et lavere antall
parkeringsplasser knyttet til barnehagen enn det nåværende antall parkeringsplasser som ligger

innenfor regulert barnehageareal. Det foreslåtte antallet er i tråd m ed parkeringsnormen til
Ringerike kommune, og parkeringsarealet o_SPP ka n nyttes for henting og levering. I tillegg
legger planforslaget til rette for sykkelparkering. En reduksjon av parkeringsplassene ved
barnehagen vil være negativt for de som bruker bil til levering og henting, siden parkering ved
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o_SPP innebærer en ganga vstand på 250 meter. Dette kan være vanskelig med små barn langs
en vei med biltrafikk.

Parkering for områdene til tjenesteyting vurderes som tilstrekkelig, særlig med tanke på at

parkeringsplassen o_SPP kan benyttes til avlasting. Det vurderes som pos itivt at planen legger til
rette for sykkelparkering i tilknytning til ny bebyggelse.

7.12 Barns interesser

Hov barnehage vil miste om lag 600 m2 av til sammen 1.200 m2 uteområder som de har leid av
kommunen, og som er opparbeidet til lekeområde. De øvrige 600 m2 av tidligere leide
uteområder, blir med dette regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, og skal benyttes som

uteområde for Hov barnehage i henhold til planbestemmelsene. Dette gir barnehagen
uteområder med en størrelse som tilfredsstiller norm tallet. Løsningen gir selvsagt mindre arealer
enn dagens situasjon.

Det er ikke sett som relevant å erstatte de omdisponerte arealene med nye definerte lekearealer.
Det er flere varierte lekeområder i kort avstand fra planområdet, se kapittel 5.10 Barns

i nteresser og kapittel 5.7Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder . Eksisterende
grøntarealer nord for barnehagen og o_BOP (o _GF1 i plankartet) videreføres som
friområde/akebakke i planforslaget. Gjennom planbestemmelsene er det foreslått å gjøre de n ye
uteområdene åpne og tilgjengelige for allmennheten.

7.13 Sosial infrastruktur

Planforslaget legger opp til å bygge omsorgsboliger. Annen sosial infrastruktur, i form av skole -
og barnehagekapasitet anses som ikke relevant.

7.14 Universell tilgjengelighet

Nye bebyggelse i form av omsorgsboliger og tilhørende uteoppholdsarealer skal være universelt
utformet, jamfør planbestemmelsene.

7.15 Energibehov – energiforbruk

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Ringerike kommune og det vil
være aktu elt med påkobling til fjernvarmenett for bebyggelsen i de østre delene av planområdet.
Det er aktuelt å tilrettelegge bygning i vest, slik at den kan kobles på fjernvarmenettet dersom
det blir relevant.

7.16 Naturressurser

Planområdet er ikke opparbeidet til jordbruk, er delvis bratt med en helning på mer enn 20
grader, og ligger mellom eksisterende bebyggelse. Området er angitt å ha svært høy jordkvalitet
(www.skogoglandskap.no). På grunn av beliggenheten mellom bebygd areal og skrånende
terreng ned mot eksis terende jordbruksarealer, anses ikke dette å være et område for potensielle

jordbruksarealer, og planområdet har heller ingen bruk i dag som tilsier at planforslaget vil gi
negative virkninger for naturressurser.
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7.17 Teknisk infrastruktur

Det er mulighet for å koble seg på kommunale vann - , spillvann - og overvannledninger.

7.18 Avfallshåndtering

Formålet er å etablere en kostnadseffektiv avfallsløsning på nye kommunale formålsbygg,
tilrettelagt for kildesortering og med en så lav andel restavfall som mulig. Prins ipp for
avfallshåndtering er vedlagt.

Kildesorteringen skal følge krav i Forurensningsloven og kommunenes renovasjonsforskrift. For
kommunale formålsbygninger betyr dette at det normalt er nødvendig med sorteringsfraksjoner
for papp/papir/matavfall/plast/ restavfall/glass/metall på det enkelte bygg. Utvendige
samlestasjoner for avfall (avfallsdunker / avfallscontainere) må være plassert med omtanke for
trygg og trafikksikker tilkomst for biler fra renovasjonsselskap. Antall avfallsdunker for de ulike
fraksj oner vurderes i forhold til forventet avfallsmengde.

Illustrasjonen viser følgende muligheter:
Øst: M ulig område for plassering av avfallsstasjoner, helt - eller delvis nedgravd løsning.
Vest: Mulig område for plassering av avfallsstasjoner eller søppeldunker/ skur.

Mulig plassering av avfallstasjoner (blå firkanter)

7.19 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Ringerike kommune er byggherre.
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7.20 Konsekvenser for næringsinteresser

Temaet er ikke relevant for planforslaget.

7.21 Interessemotsetninger

Se kapi ttel om i nnkomne innspill.
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8. RISIKO OG SÅRBARH E T

Det er utført en egen ROS - analyse som e r vedlegg til dette dokumentet.

8.1 Metode

ROS - analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS - analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko -
o g sårbarhetsanalyse gitt i Plan - og bygningslovens § 4 - 3.

8.2 Evaluering av risiko

Følgende hendelser og situasjoner vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser
2 Utglidning
5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transportnett til skole/barnehage og forretning

47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak
vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet:
Nr. Hende lse/fare Beskrivelse av tiltak
2 Utglidning For bygg på tomt øst anbefales det inntil videre ikke å

prosjektere bygg nærmere enn 8 m fra eksisterende
skrentkant. Dette for å sikre tilstrekkelig motvekt for
global stabilitet. Bygg forutsettes prosjektert med
kjeller.

5 Radon i grunnen Ivaretas gjennom teknisk forskrift, TEK 10
12 Kulturminner Kulturminnene berøres ikke av utbyggingsprosjektet for

omsorgsboligene. De sikres gjennom hensynssone og

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.

Ubetydelig

2. Mindre

alvorlig/en
viss fare

3. Betydelig/

kritisk

4.

Alvorlig/
farlig

5. Svært

alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

5 10 15 20 25

4. Meget

sannsynlig/Periodevis,
lengre varighet

4 8 12 16 20

3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller

3 6
5, 48

9
37, 39

12 15

2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller

2 4
47

6 8 10

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1 2 3
2, 12

4 5
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bestemmelser i reguleringsplanen.
37+39 Transportnett til skole/

barnehage og
forretning

Det reguleres fortau langs Hov allé mellom Hov
barnehage og Hønengata.

47 Luftforurensning Ingen spesielle tiltak gjøres.
48 Trafikkstøy Det tas med bestemmelser for å sikre boliger mot støy.

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i regulerin gsplan og videre planer for tiltaket

8.3 Konklusjon

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen har identifisert syv aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko - og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen:

2 Utglidning

5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transportnett til skole/barnehage og forretning
47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

Det er ingen risikoer som er overhengende store.

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller
reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av
planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser er uendret eller reduseres i den

permanente situasjonen.
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9. IN N KOM N E IN N SPILL

Følgende merknader ble mottatt ved varsel om planoppstart:

1. Fylkesmannen
2. Buskerud Fylkeskommune
3. Statens vegvesen
4. Jernbaneverket
5. Karianne Berg
6. Hov barnehage v/Amund Gravdal

7. Tore Bakken
8. Nærmeste nab oer av Tomt Hov Vest
9. Ringerike kommune – kommuneoverlegen v/Unni Suther
10. N FU Ringerike og Hole lokallag, N FU Buskerud fylkeslag

1. Innhold i merknadene og kommentarer

Fylkesmannen i Buskerud, 08.03.2016
Påpeker at området trolig er belastet med trafikkstøy. For ny støyømfintlig bebyggelse med
uteoppholdsarealer må støyhensyn ivaretas i tråd med retningslinje T - 1442/2012. Det må også
vurderes om tiltaket vil medføre støy over anbefalte grenseverdier for eksisterende boliger i

nærområdet ut i fra forventet tra fikkøkning.
Reguleringsbestemmelsene må fastsette konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i tråd med
anbefalte grenseverdier. For støybelastede områder må det gis krav om at det ved byggesøknad
skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak, samt at
eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk.

Fylkesmannen ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet og at det vurderes om det
skal gis krav om at byggeområdet skal tilretteleg ges for forsynlig av vannbåren varme. I TEK10
er det krav om at minst 60% av varmebehovet skal kunne dekkes av alternative varmeløsninger
for bygninger over 500 m2.

Fylkesmannen ber om at det legges vekt på trafikksikker adkomst for gående og syklende og at

kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for god tilgjengelighet til kollektivtransport.

En vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet skal følge planforslaget.
Tilstrekkelige arealer for lek må sikres. Dersom arealer av b etydning for barns lek berøres av
planforslaget, stilles krav om erstatningsareal iht. RPR for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen. Skoleveien for barn i området bør vurderes ut fra evt. behov for

trafikksikkerhetstiltak.

Det må redegjøres for natur - og landskapsforhold som et grunnlag for utforming av planen.
Eventuelle områder av verdi for landskap og biologisk mangfold må innarbeides i planen. Som en
del av planarbeidet må det redegjøres for hvordan §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven er fulgt o pp.

Fylkesmannen ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om universell utforming. Dette må
redegjøres spesielt for i saken og følges opp gjennom egne reguleringsbestemmelser.

Det er krav om utarbeidelse av en risiko - og sårbarhetsanalyse iht. kr av i plan - og
bygningsloven, og eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser må innarbeides i planen.
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Forslag stillers k ommentar : Det er gjort støy vurdering , trafikkanalyse og risiko - og
sårbarhetsanalyse i planarbeidet . Miljøvennlige energiløsninge r er vurder t og det er satt opp en
oversikt over lekearealer i nærområdet. Det er redegjort for hvordan naturmangfoldlovens §§8 -
12 er fulgt opp.

Rådmannens kommentar: I forslaget til planbestemmelser er det innarbeidet krav om
eventuelle støytiltak i forhold til støyberegninger, krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg for nye
bygg og krav om utforming etter prinsipper for universell utforming.

Buskerud fylkeskommune, 18.03.2016
Innenfor planområdet ligger en automatisk fredet gravhaug. Ber om at gravhaugen og dens
sikringssone reguleres under hensynssone d, båndlagt etter kulturminneloven (sosikode H730),
og at hensynssonen får følgende bestemmelse:
«Båndlagt etter Lov om kulturminner av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger
automatisk fr edet kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller

andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.»

Fylkeskommunen ber også om at følgende planbestemmelse knyttet til varslingsplikten jf.
Kultu rminnelovens § 8.2 gis:
«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og Utviklingsavdelingen i fylkeskommunen kontaktes, jf.

Kulturminnelovens § 8, 2. ledd.»

Forslag stillers k ommentar: Begge punktene etterfølges, både regulering av gravhaug og
varslingsplikt.

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

Statens vegvesen, 16.03.2016
Forutsetter at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes i p lanarbeidet, som forhold
knyttet til area lpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m. Forutsetter
at det ikke blir utkjøring til E16 og at adkomst til planområdet løses som interne adkomster via

lokalt vegnett.

Statens vegve sen mener at det er nødvendig med en trafikkanalyse i planarbeidet.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må avklares spesielt. Myke
trafikanter og kollektivreisende må prioriteres, eventuelt med egne veger for gående, sy klende

og kjørende.

Dersom planarbeidet legger opp til nødvendige endringer på riks - eller fylkesveger må slike
endringer påregnes gjennomført før området kan tas i bruk.

Normal byggegrense for riks - og fylkesveger er 50 m. For støyømfintlige formål næ re riks - eller

fylkesveger må støyforhold være dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Det må
vurderes om trafikkøkning som følge av tiltaket vil påvirke eksiterende støyømfintlige formål i
området. «Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegren ser langs riksvegnettet i Buskerud» klargjør

hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m.
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Statens vegvesen minner om Sykkelbyavtalen Hønefoss 2015 - 2020 og at planarbeidet bygger
opp under denne.

Forslag stillers k ommentar : Det er utarbeide t trafi kkanalyse hvor momentene vurderes.

Rådmannens kommentar: Omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres
v ei (Hov Vest) og Hov A llé (Hov Øst). Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som følge av
planen. I planbestemmelsene § 5.3 er det lagt inn et rekkefølgekrav om at fortau langs Hov Allé

skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov Øst.

Jernbaneverket, 17.03.2014
Har ingen merknader til oppstartsvarselet.

Forslag stillers k ommentar: Ingen kommentar

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

Karianne Berg, 10.03.2016

Ber om at biltrafikken i Hov alle vurderes, da det i dag er stor trafikk her og det kjøres fort. Ber
om at det vurderes tilrettelagt for fortau, eller i alle fall bygges flere fartsdumper. Ser gjerne at
det kommer en fartsdump utenfor Hov Alle 5,7 og 9 (ett sted).

Forslagsstill ers k ommentar: Det er utarbeide t trafikkanalyse, hvor momentene er vurdert .

Rådmannens kommentar: I planbestemmelsene § 5.3 er det lagt inn et rekkefølgekrav om at
fortau langs Hov Allé skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på
tomt Hov Øst.

Hov barnehage v/Amund Gravdal, 14.03.2016

Barnehagens inngjerdete uteareal er for lite sammenlignet med barnehagens størrelse: 1200 m2,
mot anbefalt størrelse på 2100 m2. Presiserer at barnehagen bruker friområdet (også u tenfor
leiet del av tomt) hele året til ulike aktiviteter, i motsetning til hva som fremkommer i referat fra
oppstartsmøte, hvor det står at øvrige deler av området ikke ser ut til å benyttes som friområde.
Barnehagens parkeringsplass omfattes av planene , og barnehagen vil få utfordringer med
parkering som følge av tiltaket.

Styret i barnehagen håper at det området barnehagen leier, og har opparbeidet, ikke berøres,
men har forståelse for at området på utsiden av det leide området ikke kan være til disp osisjon.

Forslagstillers k ommentar: Disponering av lekearealer er avklar t i egen prosess med
barnehagen. Parkeringsløsninger er vurder t .

Rådmannens kommentar: Hov b arnehage vil miste om lag 600 m² av til sammen 1.200 m²
uteområder som de har leid av kommunen, og som er opparbeidet til lekeområde. De øvrige 600
m² av tidligere leide uteområder skal fortsatt benyttes som uteområde for Hov barnehage i

henhold til planbestemmelsene § 1.2.1 .

D e omdisponerte arealene erstattes ikke med nye definerte lekearealer. Eksisterende
grøntarealer nord for barnehagen (o_GF1 ) videreføres som friområde/akebakke i planforslaget.
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Gjennom forslag til planbestemmelser foreslås det å gjøre de nye uteområdene til
omsorgsboligene på tomt Hov Øst åpne og tilgjengelige for allmennheten, slik at barnehagen
også kan benytte disse til opphold utendørs.

Tore Bakken, 17.03.2016
Eier av tomt 87/489, Harald Hårfagres vei 19 som ligger inntil område avsatt til
lekeplass/friområde i dagens reguler ingsplan. Bakken mener at en utbygging vil bety at hans
eiendom mister sin unike beliggenhet inntil et friområde og utsikt. Nåværende og fremtidige
generasjoner mister muligheten for lek på friområdet. Bygging i den skala som er vist i

mulighetsstudiet vil påvirke deres eiendom negativt, og deres tomt vil få innsyn som det er
vanskelig å skjerme seg mot når det bygges i flere etasjer . Bebyggelsen rundt er for det meste
på ett plan og byggehøyde for nye bygg bør ikke overstige dette. Ny utbygging vil føre ti l økt
trafikk på en smal vei og vil begrense mulighetene for brøyting langs nåværende vei.
Eiendommen vil bli mindre attraktiv i boligmarkedet som følge av planlagt tiltak. Dersom
kommunen går videre med planforslaget stilles det spørsmål om kommunen/nye e iere vil

erstatte/kompensere for ovenstående punkter, eventuelt dekke juridisk bistand om nødvendig.

Forslagstillers k ommentar: Trafikale forhold er vurder t i egen trafikkanalyse .

Rådmannens kommentar: Eksisterende grøntarealer nord for barnehagen (o_GF 1) videreføres
som friområde/akebakke i planforslaget. Uteområdene på bakkeplan ved tomt Hov Vest foreslås

åpne og tilgjengelige for allmennheten. Ny mulighetsstudie for tomt Hov Vest er utarbeidet til
foreliggende planforslag. Denne viser lavere bebyggelse enn mulighetsstudien som lå til grunn
ved oppstarten av planarbeidet.

Nærmeste naboer av tomt Hov Vest , 17.03.2016

Planforslaget vil føre til at nåværende og fremtidige generasjoner vil oppleve tap av utsikt og tap
av muligheten for lekeplass og friområde. Området ble tidligere brukt av barn til lek, bla.
akebakke. Dette er eneste lekeområde på denne siden av den svært trafikkerte Hov Allé. Trafikk
til Hov dagsenter og Hov gård bofellesskap har økt trafikken på denne veien.

Mener at bebyggelse n i mulighetsstudien ikke passer inn blant eksisterende bebyggelse som for

det meste er på 1 plan, og at et så stort bygg vil være urimelig ulempe i området.

Planforslaget vil begrense mulighetene for brøyting langs nåværende vei.

Mulighetsstudien vise r 7 parkeringsplasser, en per boenhet. Innsenderne stiller spørsmål ved om
dette er tilstrekkelig per enhet. Påpeker at veien er smal og lurer på hvor biler utover avsatt

antall plasser skal parkere.

Forslagstillers k ommentar: Det er lage t en oversikt ov er lekearealer og vurdering av estetikk.
Parkeringsløsning er vurder t .

Rådmannens kommentar: Eksisterende grøntarealer nord for barnehagen (o_GF1) videreføres

som friområde/akebakke i planforslaget. Uteområdene på bakkeplan ved tomt Hov Vest foreslås
åpne og tilgjengelige for allmennheten. Ny mulighetsstudie for tomt Hov Vest er utarbeidet til
foreliggende planforslag. Denne viser lavere bebyggelse enn mulighetsstudien som lå til grunn

ved oppstarten av planarbeidet. Ekstra parkeringsareal utover kravet om én biloppstillingsplass
pr. boenhet er satt av på felt o_SPP. Dette parkeringsarealet skal være offentlig tilgjengelig.
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Ringerike kommune – kommuneoverlegen v/Unni Suther, 18.03.2016
Anser valg av beliggenhet for bygg for omsorgsboliger som akseptabel. An befaler følgende:

Boligbygg, uteoppholdsplasser og interne gangarealer og til p - plassene tilrettelegges med
universell utforming. Bygg og p - areal legges i tilstrekkelig avstand fra barnehagens lekeareal og
boligbygg og uteoppholdsareal skjermes tilfredssti llende fra trafikkstøy. Stille rom i leilighetene
skjermes fra støy fra lekende barn. Hensynet til barnehagens behov for lekeplasser i naturlig
terreng ivaretas.

Forslagstillers k ommentar: Forholdet til barnehagen er vurder t .

Rådmannens kommentar: Krav om utforming etter prinsipper for universell utforming er
innarbeidet i forslag til planbestemmelser. Eksisterende grøntarealer nord for barnehagen
(o_GF1) videreføres som friområde/akebakke i planforslaget.

N FU Ringerike og Hole lokallag, N FU Buske rud fylkeslag, ingen dato
Påpeker at Ringerike kommune ikke har invitert N FU (Norsk Forbund for Funksjonshemmede) til
å uttale seg om planene. N FU ser med bekymring på den planlagte 18 - enheters boligen, og
mener den bryter med artikkel 19 i konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonene. Artikkel 19 handler om å få bo uavhengig og integrert i lokalsamfunnet. En bolig

med 18 enheter impliserer en re - institusjonalisering av mennesker med utviklingshemming, og
påpeker at forskning ikke har vist noen fagligmiljømessige eller sosiale fordeler ved større
bofellesskap.

Det ligger to andre bofellesskap/omsorgssenter i nærheten. Ved å lokalisere et stort bofellesskap
i det samme området bidrar kommunen til en segregering av mennesker med ulike s tøttebehov.

Lokaliseringen vil kunne føre til kollektiv sosial isolering. Området ligger et stykke fra sentrum,
og beboerne vil være avhengig av skyss til og fra aktiviteter.

Retten til å velge hvem man selv vil bo med blir ytterligere svekket i et stort bofellesskap.
Påpeker at forskning viser at for at enkeltmennesker med ulike støttebehov skal bo uavhengig av
inkludert i lokalsamfunnet, er det best med egen bolig eller små bofellesskap på to – seks

personer.

Forslag stillers k ommentar: Forslagstiller har fått i oppdrag å regulere omsorgsboligene, slik de
er foreslått. Vedtaket er gjort i overordnete planer.

Rådmannens kommentar: Etter bes tilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg er det

ønske om å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på Hov. Dette området er valgt på grunn
av nærheten til eksisterende omsorgssenter, en godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal
og tilgrensende landbruksområder i nord, og fordi tomten er i kommunalt eie. Selv om tomtene
ligger et stykke unna Hønefoss s entrum, foreligger det planer om at det i tiden fremover skal
utvikles flere sentrumskvaliteter i et bydelssenter i nordlige del av Hønengata. Omsorgsboligene
vil få nærhet til dette.
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10. M U LIGH E TSSTU DIE FOR U TVIKLIN G AV P LAN OM R ÅD E T

I forbindelse med planarbeidet har Asplan Viak utført et mulighetsstudie for utvikling av
omsorgsboliger i planområdet. Planforslaget åpner for noe variasjoner med hensyn til blant annet
boligtype og plassering av bygg. Dette sikrer en viss fleksibilitet i planen og reduserer risikoen
for omregulering. Mulighetsstudiet viser derfor hvordan tiltaket kan se ut etter utbygging.

T omt Hov Vest ( BT 1)
I mulighetsstudiet planlegges bebyggelsen i BT 1 som 7 toromsleiligheter, i tillegg til fellesarealer
og betjeni ngsarealer, boder osv . Bebyggelse i BT 1 er vist som en lavblokk (to til tre etasjer) som
er under - delt i mindre volumer, for å være bedre tilpasset omgivelsene og i mindre grad fremstå
som en institusjon. Planlagt ny bebyggelse er ikke vist i plankartet, m en i mulighetsstudiet er

bebyggelsen plassert i overgangen mellom tilnærmet flatt parti og skråning mot nord.

Mu lig konsept for utforming av ny bebyggelse på den vestre tomten, BT 1 , sett fra sørvest .

Mulig opplevelse av ny bygning på felt BT 1, sett fra nordøst.
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Mulig disponering av tomta, med parkering . Nord er opp . (Asplan Viak 2016).

Mulighetsstudiet viser parkering for BT 1 i den sør - vestre delen av tomten i direkte tilknytning til
ny avkjørsel fra Harald Hårfagres vei.

T omt Hov Øst ( BOP)
o_BOP er i mulighetsstudien planlagt med o msorgsboliger for eldre, utformet med 21 enheter.
Disse skal være for eldre mennesker med psykisk / fysisk utviklingshemming av ulik grad .
Beboerne er bosatt i grupper, antagelig vis syv pr. gruppe. St ørrelse på enheter (leiligheter) vil
antagelig være et sted mellom 35 - 45 m2, og mest sannsynlig med felles inngangsparti. Brutto
areal i foreløpig konsept fra mulighetsstudie er ca. 2300 m2, hovedsakelig fordelt på 1.etg og 1.u

etg, med en ekstra etasje f or deler av byggene. Konsept fra mulighetsstudie tilsier inndeling i to
bygg med en gangforbindelse mellom byggene, enten i form av glassgang eller korridor under
bakken. Det planlegges med felles kjøkken og oppholdsrom, personalrom, kontorer, boder og
fel les utearealer.

Det er tenkt fellesareal for alle boligene i én av bygningene. Forbindelseskorridoren gjør at

bebyggelsen kan ha lavere etasjehøyder, og fremstår derfor med et hjemlig uttrykk heller enn en
institusjon, samtidig som den tilpasser seg eksis terende bebyggelse. De to bygningene og
forbindelseskorridoren utgjør også «veggene» i en felleshage og et felles adkomsttun.
N y bebyggelse tenkes plassert i den østre delen av feltet, i den minst skrånende sonen. Dette
sikrer flate, solfylte utearealer, i le for støykilder.
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3D - modellen, fugleperspektiv, sett fra nordvest (Asplan Viak 2017)

3D - modellen, fugleperspektiv, sett fra nord - øst (Asplan Viak 2017)
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For o_BOP er parkering foreløpig e skissert som en del av adkomsttunet, i «rommet» som dannes

mellom bygningskropper og forbindelseskorridor. Dette gir kort vei til ny bebyggelse fra
parkeringsplassen.

Adkomsttun dannes mellom bygningskroppene og forbindelseskorridoren, med felleshage på motsatt

side. (Asplan Viak 2016).

I mulighetsstudiet er prosjektet er tilpasset gjeldende forskrifter der det er rullestoltilgjengelighet
fra adkomst og fra parkering, samt til utvendige uteoppholdsarealer. Alle løsninger er iht. krav
der det er prosjektert heis mellom etasjer, og rullestoltilgjengelighet er ivaretatt for alle aktuelle
soner. Øvrige hensyn og ulike utformingsløsninger vil bli ivaretatt i de kommende

prosjektering sfasene.
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11. VEDLEGG

11.1 ROS - analyse (Rambøll, 2016)

11.2 N aturmangfoldloven (s jekkliste )

11.3 U tredning : S ol/skygge (Asplan Viak, 2016)

11.4 Utredning: Trafikk (Rambøll, 2016)

11.5 Utredning: Geoteknikk (Arkimedium)

11.6 Prinsipp for avfallhåndtering (Ringerike kommune, teknisk forvaltning)

11.7 Mulighetsstudie Hov Vest (Asplan Viak)
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1. IN N LE D NIN G

1.1 Bakgrunn

Ringerike kommune har satt i gang arbeid med reguleringsplan for omsorgsboliger på Hov i

Hønefoss. Omsorgsboligene er planlagt på kommunens egen tomt. I reguleringsplanen er det tatt
med et større areal for å justere utdaterte reguleringsformål. Denne ROS - analysen omhandler
primært selve omsorgsboligene , samtidig ivaretar den hele området innenfor planavgrensningen .

Rambøll har utarbeide t risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) som vedlegg til planforslaget.
Metodikken er basert på i dentifikasjon av uøn skede hendelser og farer gjennom en sjekkliste. Vi

vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og sammenstiller dem i en
risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og foreslått planbestemmelser.

ROS - analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til Plan - og bygningsloven § 4 - 3, og har tatt
utgangspunkt i rådende mal er for utarbeidelse av ROS - analyse .

1.2 Planområdet

Tiltaksområdet ligger på Hov i Ringerike kommune, om lag 2 km nordøst for Hønefos s sentrum.
Planområdet avgrenses av veien Harald Hårfagres vei og Hov allé i sør og sørvest. E16

(Hvalsmoveien) nord for planområdet. Utbyggingsområdets størrelse er 15 daa. Størstedelen av
arealet er ikke opparbeidet og framstår som en naturtomt. Den nord lige delen har en bratt
helning ned mot jordene i nord. Deler av området brukes til lekeområde for Hov barnehagen som
ligger inntil utbyggingsområdet. De benytter også mer av tomten til lek og opphold året rundt. I
tillegg er det tatt med eksisterende boli g - og næringsområde mot Hønengata

Risiko - og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som
kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og
hendelser som oppstår uavheng ig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket.

Oversiktsbilde planområdet. Gul strek: Hele planområdet. Rød strek: Omsorgsområdet.
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1.3 Metode

ROS - analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for sa mfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011) , er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommun ale angivelse r av ROS - analyser i reguleringsplaner . Analysens omfang er

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko -
og sårbarhetsanalyse gitt i Plan - og bygningslovens § 4 - 3.

§ 4 - 3. Samfunnssikkerhet og risiko - og sårbarhetsanalyse

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og sårbarhetsanalyse

gjennomføres for planomr ådet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 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. Område med fare, risiko elle r sårbarhet avmerkes i planen som

hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.

Kongen kan gi forskrift om risiko - og sårbarhetsanalyser.

ROS - analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databa ser) og grunnlagsinformasjon .

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS - analysen og består av følgende
deler:

1) Analyse av risiko . Basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og
risiko for i alt 5 4 forskjellige hendelser/situasjoner

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens . Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av
risikoreduserende tiltak

3) Konklusjon

En nær mere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de
aktuelle kapitlene i rapporten.

ROS - analysen avdekker hvilke områder det er nødvendi g med ytterligere undersøkelser eller
avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes . Analysen gi r grunnlag for eventuelle
hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser .

1.4 Usikkerhet i ROS - analyse n

ROS - analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende
grunnlagsmateriale, kjente dat a og registreringer, mulighetsstudie, tema utredning for trafikk og
forslag til regulering. ROS - analysen er gjennomført på reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange
opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i prosjektet. Dersom

forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROS - analysen revi deres .

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for
og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvan tifisert. I dette ligger det en betydelig grad
av usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger.
Dette er en enkel ROS - analyse . De n er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger.

Det er ikke gjort spesif ikke beregninger eller utredninger . Målet er å identifisere hvilke risikoer
som endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og
gjennomføringen av prosjektet .
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2. AN ALYSE AV RISIKO

For å kartlegge risiko er det brukt en sjekklis te for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og
risiko for i alt 5 4 ulike hendelser/situasjoner.

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for
identifisering av risiko - og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat
dette prosjektet.

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gje lder informasjon i eksisterende databaser,

utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gi r det et tilstrekkelig utfyllende
risikobilde av planområdet

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hv is en hendelse
i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i
senere kapittel . Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet.

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier:
1. Lite sannsynlig / ingen tilfeller ) : Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Kjenner ingen tilfeller,

men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder.
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: En gang i løpet av 10 - 50 år. Kjenner ett tilfelle i løpet

av en 10 - års periode
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: En gang i løpet av 1 – 10 år. Skjer årlig/ kjenner til tilfeller

med kortere varighet
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Mer enn e n gang i løpet av ett år. Skjer

månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt in n i tre kategorier: Liv/helse,
Miljø og Økonomiske verdier/produksjonstap :

Begrep Liv/helse Miljø Økonomiske verdier
/ produksjonstap

1. Ubetydelig/ufarlig Ingen

personskader

Ingen miljøskader Økonomisk tap inntil

30.000, - .

2. Mindre alvorlig
/en viss fare

Få/små
personskader

Mindre og lokale
miljøskader

Økonomisk tap mellom
30.000, - og 300.000, - .

3. Betydelig/kritisk Alvorlige
personskader.

Omfattende miljøskader og
regionale konsekvenser

med restitusjonstid < 1 år.

Økonomisk tap mellom
300.000, - og 3 mill. K r

4. Alvorlig/farlig Alvorlige
personskader
/ en død.

Alvorlige miljøskader og
regionale konsekven ser
med restitusjonstid > 1 år.

Økonomisk tap mellom
3 og 30 mill. K r

5. Svært alvorlig /

katastrofalt

Personskade

med en eller
flere døde.

Svært alvorlige og

langvarige miljøskader,
uopprettelige.

Økonomisk tap over 30

mill. kr.
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2.2 Sjekkliste

Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar

Naturgitte forhold
1 Er området utsatt for

snø - eller steinskred?
Nei Planområdet er ikke utsatt for

snø eller steinskred.

2 Er det fare for
utglidning (er området
geoteknisk ustabilt)?

Nei /Ja 1 3 3 Det er ikke påvist
kvikkleiresoner eller marine
avsetninger i området.
Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområde og det er
ikke lokal informasjon om
terreng og grunnforhold som
tilsier skredfare. For tomten i
øst kan den bratte s kråningen
utgjøre en ri siko .

3 Er området utsatt for
overvanns -
problematikk.

Nei Utbyggingsområdet heller mot
naturområde

4 Er området utsatt for
flom i elv/bekk/lukket
bekk?

Nei

5 Er det radon i
grunnen?

Ja 3 2 6 Halvparten av planområdet er
angitt med særlig høy
aktsomhet for radon.

6 Skader ved forventet
Havnivåstigning/
springflo?

Nei Utbyggingsområdet ligger
høyere enn kote 80.

Værforhold
7 Er området spesielt

vindutsatt?
Nei

8 Er området spesielt
nedbørutsatt?

Nei

9 Vil klimaendringer
medføre økt
havstigning?

Nei

Natur og kulturområder, medfører planen skade på;

10 Sårbar flora/fauna/fisk
eller rødlistearter?

Nei Naturmangfoldlovens §§8 - 12
er vurdert. Aktuelle databaser
er undersøkt, uten funn av
spesielle naturverdier.

11 - Verneområder,
herunder
kulturlandskap eller
bymiljø?

Nei

12 - Kulturminner
(automatisk fredete)
eller verneverdige
bygg?

Nei /Ja 1 3 3 Det er ikke registrert
kulturminner innenfor
tiltaksområdet for
omsorgsboligene. Innenfor
det utvidete planområdet er
det registre r t flere lokaliteter .

Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær liggende
transportårer utgjøre en risiko for området?:

13 - Hendelser på vei? Nei Det finnes alternative
kjøreruter
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14 - Hendelser i tunnel? Nei

15 - Hendelser på
jernbane?

Nei Jernbanelinje ligger 350 m fra
planområdet.

16 - Hendelser på metro
(T - bane)?

Nei

17 - Hendelser på trikk
(sporvogn)?

Nei

18 - Hendelser i luften
(flyaktivitet)?

Nei

19 - Vil drenering av
området føre til
oversvømmelse i
nedenforliggende
områder?

Nei

Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nær liggende
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?:

20 - Utslipp av giftige
gasser/væsker?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

21 - Akuttutslipp til
sjø/vassdrag?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

22 - Akuttutslipp til
grunn?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

23 - Avrenning fra
fyllplasser?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

24 - Ulykker fra industri
med
storulykkepotensiale?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

25 - Støv/støy/lukt fra
industri?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

26 - Kilder for uønsket
stråling?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

27 - Elektromagnetiske
felt ved
høyspentledninger

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen . Høyspentlinje
er 100 m fra planområdet.

28 - Ulykker med farlig
gods (brennbar/farlig
veske el. gass/
eksplosiver mv.)

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

29 - Er det bebyggelse
med spesielt stor fare
for brannspredning?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

30 - Utslipp av
eksplosjonsfarlige/
brennbare
gasser/væsker?

Nei Situasjonen endres ikke som
følge av planen

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?:

31 - Elektrisitet
(kraftlinjer)?

Nei

32 - Teletjenester? Nei

33 - Vannforsyning? Nei

34 - Renovasjon/
spillvann?

Nei Det ligg er en avløpsledning
over tomta i øst mellom Hov
allé og Hov pumpestasjon .

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:

35 - Påvirkes området av
magnetisk felt fra
el. linjer?

Nei Høyspentlinje er 100 m fra
planområdet.

36 - Er det spesiell Nei Ikke relevant
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klatrefare i forbindelse
med master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området?:

37 - til skole/barnehage? Ja 3 3 9 Skolene ligger på andre siden
av Hønengata, som har ÅDT
17.700. Det mangler fortau
langs Hov allé mellom
omsorgsområdet og
Hønengata.

38 - til nærmiljøanlegg?
(idrett etc.)

Nei

39 - til forretning etc.? Ja 3 3 9 Det mangler fortau langs Hov
allé mellom omsorgsområdet
og Hønengata.

40 - til busstopp? Nei

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?

41 - gruver: åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke relevant.

42 - Militære anlegg:
fjellanlegg,
piggtrådsperringer

Nei Ikke relevant .

43 - Industrivirksomhet,
herunder
avfallsdeponering?

Nei Ikke relevant .

44 - Forurenset grunn? Nei Det er ikke registrert
forurensning i grunn i eller
nær pla nområdet
(www.miljostatus.no).

Omgivelser

45 Er det regulerte
vannmagasiner i
nærheten, med
spesiell fare for
usikker is?

Nei

46 Finnes det naturlige
terrengformasjoner
som utgjør spesiell
fare (stup etc.)?

Nei Terrenget i nordre del, mot
jordet, er bratt me n ikke
tilsvarende stup.

47 Luftforurensning Ja 2 2 4 Trafikkmengdene i
Hønengata/ Hvalsmoveien
impliserer risiko for
luftforure n sning i området.

48 Støy - trafikkstøy Ja 3 2 6 Området er utsatt for
trafikkstøy fra Hønengata/
Hvalsmoveien .

Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger:

49 - Er tiltaket i seg selv
et sabotasje -
/terrormål?

Nei

50 - Finnes det
potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Nei Det er industri, jernbane - og
skoler i nærheten, men
ingeting av dette kan
karakteriseres som særskilte
terrormål, som gir grunn for
beredskap i denne planen.

Brannsikkerhet

51 - Omfatter Nei
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planområdet spesielt
farlige anlegg?

52 - Har området
tilstrekkelig
brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

Nei Kommunens bestemmelser/
krav skal følges, slik at det vil
bli etablert tilstrekkelig
kapasitet for brannvann.

53 - Har området to
adkomstveier for
rednings - og
slukkemannskap?

Nei

54 - Vil planforslaget
medføre redusert
fremkommelighet for
rednings - og
slukkemannskap for
tilliggende
bebyggelse?

Nei

Følgende hendelser og situasjoner vurderes som aktuelle f arer og uønskede hendelser
2 Utglidning
5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transportnett til skole/barnehage og forretning

47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

I det følgende kommenteres de o vernevnte farene og hendelsene.
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2.3 Utglidning

Det er ikke påvist kvikkleiresoner eller marine
avsetninger i området. Området ligger ikke
innenfor aktsomhetsområde og det er ikke

lokal informasjon om terreng og grunnforhold
so m tilsier skredfare. Det er utført
geotekniske vurderinger av Arkimedium
v/Lars P. Tronrud (2015 - 10 - 26) hvor det
antas at grunnen består av elveavsatt sand
og grus med innslag av silt - og/eller

leirfraksjon, med eventuelt noe fyllmasser på
toppen. For tomt en i øst kan den bratte

skråningen utgjøre en risiko, dersom bebyggelse plasseres for nær skrentkanten.

2.4 Radon

Halvparten av planområdet er angitt med

særlig høy aktsomhet for radon. Øvrige
om råder er vist som «usikker», noe som
angir at det ikke er gjenn omført målinger,
eller målingene ikke gir tilstrekkelig grad av
sikkerhet for å fastslå grad av aktsomhet
(www.ngu.no).

2.5 Kulturminner

Det er foretatt en utsjekk i databaser for
kulturminner (www.kulturminnesok.no og
www.miljostatus.no), og det er fire
registrerte kulturminner innenfor/på grensen
til planområdet. Innenfor planområdet er det
registret ett automatisk fredet gravminne fra

jernalderen, med tilhørende sikringssone.
Det er også registrert tre lokaliteter, hvorav
ett ligger på grensen til pla nområdet, angitt
som haug/groplokalitet (ubestemt) og med
uavklart vernestatus.
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2.6 Transportnett

Skolene ligger på andre siden av Hønengata,

som har ÅDT 17.700. Det mangler fortau
langs Hov allé mellom omsorgsområdet og
Hønengata , hvor det er forretninger .

Risiko for trafikkulykker for gående og
syklende gjelder også i anleggsperioden.

2.7 Luftforurensning

Trafikkmengdene i Hønengata/ Hvalsmoveien impliserer risiko for luftforure n sning i området.
Utslipp av CO2 fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 4 - 12 tonn per 5X5 km2.

Dette er den midterste av totalt 9 kategorier.
Utslipp av N Ox fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 8,5 - 21 tonn per 5X5
km2. Dette er den fjer de kategorien av totalt 9 kategorier, der kategori 1 er best (lavest utslipp)
(www.miljostatus.no).

Under anleggsperioden vil det også være risiko for luftforurensning som følge av

anleggstransporten.

2.8 Trafikkstøy

www.miljostatus.no viser støysonekart med
gjennomsnittlig døgnlig veistøy (riks - og
fylkesveier). De ubebygde delene av

planområdet er delvis støyutsatt fra E16 og
ligger i gul støysone, 55 – 60 dB. Banestøy
fra jernbanen sør for planområdet er ikke
kartlagt.
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3. E VALU E RIN G AV RISIKO

3.1 Risikomatris e

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko - og sårbarhetsanalysen, og
bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med
nummerering mellom 1 og 5 4 angir nummer fra sjekkliste n . Hendelser i røde felt er ikke
akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i
grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes.

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet

3.2 Risikoreduserende tiltak

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak
vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet :
Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak
2 Utglidning For bygg på tomt øst anbefales det inntil videre ikke å

prosjektere bygg nærmere enn 8 m fra eksisterende
skrentkant. Dette for å sikre tilstrekkelig motvekt for
global stabilitet. Bygg forutsettes prosjektert med
kjeller.

5 Radon i grunnen Ivaretas gjennom teknisk forskrift, TEK 10
12 Kulturminner Kulturminnene berøres ikke av utbyggingsprosjektet for

omsorgsboligene. De sikres gjennom hensynssone og
bestemmelser i reguleringsplanen.

37+39 Transportnett til skole/
barnehage og
forretning

Det reguleres fortau langs Hov allé mellom Hov
barnehage og Hønengata.

47 Luftforurensning Ingen spesielle tiltak gjøres.
48 Trafikkstøy Det tas med bestemmelser for å sikre boliger mot støy.

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig/en
viss fare

3. Betydelig/
kritisk

4.
Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

5 10 15 20 25

4. Meget
sannsynlig/ P eriodevis,
lengre varighet

4 8 12 16 20

3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller

3 6
5, 48

9
37, 39

12 15

2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller

2 4
47

6 8 10

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1 2 3
2, 12

4 5
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3.3 Evaluering

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene

eller farene. Det forutsettes at risikoredus erende tiltak gjennomføre s som beskrevet i foregående
kapittel. Tabellen baserer seg på følgende s kala. ( - ) angir at risikoen ikke er relevant for den
aktuelle fasen.

Nr. Hendelse/fare Endring i risiko
- Anleggsfase

Endring i risiko
- Permanent

2 Fare for utglidning Uendret risiko Redusert risiko
5 Radon i grunnen - Uendret risiko

12 Kulturminner - Uendret risiko

37+39 Transportnett til skole/ barnehage og

forretning

Økt risiko Redusert risiko

47 Luftforurensning Økt risiko Uendret risiko

48 Trafikkstøy Økt risiko Uendret risiko

Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko
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4. KON KLU SJON

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen har identifisert syv aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko - og sårbarhet ved gjennomføring av reguleri ngsplanen:

2 Utglidning
5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transportnett til skole/barnehage og forretning
47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

Det er ingen risikoer som er overhengende store .

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller
reduseres på en t ilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. G jennomføringen av
planforslaget innebærer at risikoen for uønskede hendelser er uendret eller reduseres i den
permanente situasjonen .
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5. KILDE R

Forslag til regulering (Rambøll):
Plankart, planbeskrivel se og planbestemmelser.

Arealis nettsted (Statens kartverk)
http: //geo.ngu.no/kart/arealisN GU/

Miljøstatus
www.miljostatus.no/kart

N VE (kvikkleire)
http: //atlas.nve.no/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer= N VEAtlas&runWorkflow= StartupQuer y
&mapServiceId=77&layerName= KvikkleireFaregrad&themelist= MarinGrense

Vegdatabanken

www.nvdb.no

Kulturminner
www.kulturminnesok.no

Ringerike kommune

http: //www.ringerike.kommune.no/
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Innledning

Oppdragsbeskrivelse

Ringerike kommune planlegger bygging av omsorgsboliger i Hov alle i Ringerike

Arkimedu m AS er engasjert for å gjøre geoteknisk e grunnundersøkelse . Formålet er å
etablere kunnskap om grunnmassenes beskaffenhet, som lagdeling, fjelldybde, grunnvann,
massetyper, densitet og skjærkapas iteter. Result atene danner grunnlaget for geoteknisk
prosjektering.

Det ble den 26.10.2015 levert et geoteknisk notat vedr. en mulighetsstudie. Notatet
beskriver antatte grunnmasser, og en plan for videre undersøkelser. Faktiske undersøkelser
ble utført i samsvar med de tte, men i et noe min dre omfang .

Rapporten inneholder detaljerte tekniske resultater fra grunnun dersøkelsene og gir en
beskrivelse av grunnforholdene ut fra de funn som er gjort . Rapporten inneholder ingen
geotekniske vurderinger eller anbefalinger.

Vår kontaktperson hos Ringerike kommune er Trond Skogdal.

Sammendrag

Tomt ØST

Sand kote 85 middels fast tan = 0,75

Gruslag ca kote 85 - 84 fast tan = 0,85

Leire, siltig ca kote 84 - 81 Fdt > 5 etter spyling (NC ?) Su = 30 kPa (T4)

Silt under kote 80 Fdt 7,5 middels fast tan = 0,60

Tomt VEST

Sand kote 80 middels fast tan = 0,75

Leire, siltig ca kote 79 Fdt > 5 (NC ?) Su = 30 kPa (T4)

Silt under kote 78 Fdt 7,5 middels fast tan = 0,60

Prosjekteringsgrunnlag

Gru nnundersøkelsene er utfør i samsvar med Eurokode 7 del 1 kapittel 3 Geotekniske data

Geoteknisk kategori 2
Pålitelighetsklasse 2 (3)
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Forundersøkelser

Befaring

Det ble den 21.10.2015 foretatt befaring på tomt.

Tilstede var

Trond Skogdal Ringerike kommune TH

Lars P. Tronrud Arkimedum AS RIG

Tomt øst (ved barnehage) er svakt hellende i område hvor bygg er ten kt plassert, men det er
en bratt (ca 1:2) og la ng skrent ned mot jorde i nord. Det er ingen tegn til skredsoner i skrent.

Det står i dag mye bjørk i sk renten, og dette gir en in dikasjon på at det er leir - og/eller
siltfraksjoner i massene.

Tomt vest ligger på flatt platå og hellende terreng (ca 1:3 )

Begge tomter har enkel adkomst for borerigg

Ifølge TH er det ikke kabler eller rør i grunnen
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Situasj onskart

På kartet er det indikert plassering av omsorgsboliger på de to to mtene .

Tomt øst (v/ nr 30)

Tomt vest (v/ nr 19)
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Løsmasse beskrivelse

Elveavsetning

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m.

Fyllmasse

Løsmasser tilført eller sterkt p åvirket av menneskers aktivitet , vesentlig i urbane områder.
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Program for g runnundersøkelser

Hensikt

Forundersøkelsene og erfaringer fra området indikerer at grunnmassen e består av elveavsatt
sand med grus og lag med innslag av silt/leir.

Man ønsker å finne følgende geotekniske parametere

Friksjonstall tan

Densitet `

Kor nfordelingskurve

Lagdeling

( Dybde til fjell Zf)

Metoder

Det antas at grunnen består av faste friksjonsmasser. Metoder som skal benyttes, og i
følgende rekkefølge er:

Totalsondering

Gir plott som direkte indikerer massetype, lagdeling og dybde til fjell .

B oredybde 10 m.

Ett hull skal bores til inntil 20 m

Skovlebor

Jordprøve tatt opp fra ønsket dybde. Punkt og dybde bestemmes ut fra plott fra
totalsondering i felt.

Utsett av pæler Arkimedum AS Lars P. Tronrud

Riggoperatør Brødrene Myhre AS Magnar Skogheim
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Boreplan
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Feltundersøkelser
Totalsonderinger

Totalsondering Punkt 1 Terrengkote 90,5
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Totalsondering Punkt 2 Terrengkote 89,0
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Totalsondering Punkt 3 Terrengkote 87,5
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Totalsondering Punkt 4 Terrengkote 84,0
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Totalsondering Punkt 5 Terrengkote 83,0
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Laboratorieundersøkelser

Kornfordeling
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Resultater

Terrengprofil tomt øst
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Terrengprofil tomt Vest



Rapport grunnundersøkelse
Hov alle 22
Ringerike 87 532

2015 – 011 17

Tolkning av resultater

Resultater skal tolkes konservativt.

Det er ikke fortatt prøvetaking utover skovleborprøve, og man har derfor ikke nøyaktige
verdier for skjærkapasiteter og densiteter. Plott fra totalsonderingene viser dog ganske
enty dig hva slags masser vi har i grunnen. Ut fra dette, sammen med kornfordeli ngskurve fra
hull 3, anslår jeg følgende verdier:

Tomt ØST

Sand kote 85 middels fast tan = 0,75

Gruslag ca kote 85 - 84 fast tan = 0,85

Leire, siltig c a kote 84 - 81 Fdt > 5 etter spyling (NC ?) Su = 3 0 kPa (T4)

Silt under kote 80 Fdt 7,5 middels fast tan = 0,6 0

Tomt VEST

Sand kote 80 middels fast tan = 0,75

Leire, siltig ca kote 79 Fdt > 5 (NC ?) Su = 30 kPa (T4)

Silt under kote 78 Fdt 7,5 middels fast tan = 0,6 0

Sikkerhetsfaktor

Sikkerhetsfaktor/materialfaktor er en faktor man reduserer karakterisktiske bruddverdier
med for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved beregning av brukstilstand. Det skal tas hensyn til
usikkerhet ved grunnundersøkelser, og vurderes bruddtype og skadekonsek vens.

Bruddtype Seigt/nøytralt
Konsekvens Alvorlig

Sikkerhetsfaktor m = 1,4
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Prinsipp for avfallshåndtering

1. F ormål

Å etablere en kostnadseffektiv avfallsløsning på nye kommunale formålsbygg, tilrettelagt for kildesortering og med en så lav andel

restavfall som mulig.

2. Sorteringsfraksjoner

Kildesorteringen skal følge krav i Forurensningsloven og kommunenes renovasjonsforskrift . For kommunale formålsbygninger betyr

dette at d et normalt er nødvendig med sorteringsfraksjoner for papp/papir/matavfall/plast/rest avfall/glass/metall på det enkelte bygg.

For spesialfunksjoner som storkjøkken, verkstedlokaler etc. må det vurderes om det er nødvendig med flere sorteringsfraksjoner.

I tillegg skal nye bygninger være tilrettelagt for å sortere ut og mellomlagre spesialavfall/farlig avfall.

3. Innvendige avfallsløsninger

Desentralisert i nye bygninger skal det være avfallsstasjoner med kildesort ering . Avfallsstasjoner skal tydelig merkes med hvilke
avfallsfraksjoner som skal kastes hvor, for å lette kildesorteringen for bruker. Innvendige avfalls s tasjoner skal være renholdsvennlige og
tilpasses estetisk inn i omgivelsene. Størrelsen på beholderne for de innvendige avfallsdunkene skal være tilpasset størrelsen på
avfallsposer /avfallssekker som leveres gjennom gjeldende innkjøpsavtale. Pr. ti den er dette avfallsposer / avfallssekker på henholdsvis
20 ltr, 35 ltr, 50 ltr og 100 ltr.

Det må ved behov etableres eget lager der farlig avfall / spesialavfall samles inn for videre distribusjon av vaktmester.

Behov for innvendig søppelpresse for ulike fraksjoner vurderes i fra prosjekt til prosjekt. Normalt kan dette kunne være aktuelt for papp
ifm. varemottak.
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4. Utvendige samlestasjoner for avfall

Utvendige samlestasjoner for avfall ( avfallsdunker / avfallscontainere ) må være plassert med omtanke for tryg g og trafikksikker tilkomst
for biler fra renovasjonsselskap . Dette vil si at avfallsdunker / avfallscontainere må plasseres slik at transportetappen for renovatør over
eiendommen blir kortest mulig, samt at rygging og manøvrering reduseres til et minimum.
Løsningen må være funksjonell med tanke på levering, oppbevaring og henting.

Utvendige samlestasjoner for avfall som etableres i søppelskur , skal estetisk tilpasses bygningen de skal dekke.

Utvendige samlestasjoner s kal være låsbare med standard hengelås (slik renovasjonsselskapene dis ponerer nøkkel til) , ha innvendig
belysning, strømuttak og belysning ved porter . Antall avfallsdunker for de ulike fraksjoner vurderes i forhold til forventet avfallsmengde.

Gulvet i avfallsskur skal utformes med fall mot porter og være mulig å vaske med høyttrykkspyler.

Utvendige samlestasjoner for avfall skal være tydelig merket med sorteringsfraksjon.

Teknisk forvaltning
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1

1. IN N LE D NIN G

Denne trafikkanalysen omha ndler forslag om å bygge 25 omsorgsboliger på to tomter i utkanten
av Hønefoss sentrum i nord. Tomtene ligger langs med de kommunale vegene Ha rald Hårfagres

vei og Hov alle. Tomtene er i dag ubebygd og er i kommuneplanens arealdel avsatt til friområde
og l andbruks - , natur og friluftsformål.

O mrådet rundt de to tomtene består i hovedsak av boliger, samt område avsatt til friområde og
landbruks - , natur og friluftsformål. I tillegg er det en barnehage langs med tomt 2, Hov øst.

Fv.35 går gjennom Hønefoss sen trum og, er i kryss med Hov alle. Statens vegvesen ber i denne
forbindelse om at det i trafikkanalysen sees på trafikkbelastning, trafikksikkerhet, skoleveg,
gang - og sykkeltrafikk, samt kollektiv. I tillegg forutsetter Statens vegvesen at adkomst til pla n-
området vil løses via internt vegnett, og ikke E16 som ligger nord for planområdet. Fylkesma n-
nen ber også om at det sees spesielt på trafikksikkerhet for gående og syklende, samt kollektiv.
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2. D AGE N S SITUASJON

2.1 Hov alle og planområdet i dag
Planområdet ligger i nordlige utkant av Hønefoss sentrum, med nær tilknytning til Fv.35 via Hov

alle. I tillegg ligger E16 nord for planområdet, skilt av areal avsatt til friområde og landbruks - ,
natur og friluftsformål. Et kart av området, med inntegnet o mtrentlig planområde , er vist i figur
1.

Figur 1 : Kart over området, med inntegnet omtrentlig planområde og eiendommer. Kilde: Finn.no.

Tomtene hvor det planlegges utbygging av omsorgsboliger er også vist i figur 1. På tomt 1 er det

planlagt 7 boliger i bofellesskap, i selveide enheter. På tomt 2 planlegges det 18 omsorgsboliger i
bofellesskap, med personaldel. Tomtene er i dag ubebygd og er i kommuneplanens arealdel a v-
satt til friområde og landbruks - , natur og friluftsformål. O m rådet rundt de to tomtene består i
hovedsak av boliger, samt område avsatt til friområde og landbruks - , natur og friluftsformål. I
tillegg er det en barnehage langs med tomt 2, Hov øst.

2.2 Trafikkulykker
Det er i figur 2 vist en oversikt over trafikkulykker som har skjedd i området de siste 15 årene
(01.01.2001 – dags dato). Som det sees av figuren har det skjedd få ulykker, hvor ingen har
skjedd på det kommunale vegnettet i tilknytning til planområdet.
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Figur 2 : Oversikt over trafik kulykker som har skjedd de siste 15 årene. Hvite tall er antall ulykker på
samme ulykkespunkt. Kilde: Finn.no og «Vegkart».

Under er det laget en tabell med ytterligere informasjon om ulykkene.

Ulykke Dato Type ulykke Beskrivelse Alvorlighetsgrad

1 2002 - 06 - 26 Bilulykke Påkjøring bakfra ved venstre s-
ving

Lettere skadd

2 2012 - 12 - 06 Mc ulykke Vending foran kjørende i mo t-

satt retning

Lettere skadd

3 - 1 2008 - 03 - 20 Mc ulykke Venstresving foran kjørende i
motsatt retning

Lettere skadd

3 - 2 2009 - 09 - 17 Bilulykke Venstresving foran kjørende i
samme retning

Lettere skadd

4 2006 - 01 - 10 Bilulykke Venstresving foran kjørende i
motsatt retning

Lettere skadd

5 2002 - 05 - 11 Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd

6 2010 - 01 - 13 Bilulykke Kryssende kjøreretninger (uten

avsvinging)

Lettere skadd

Tabell 1 : Beskrivelse av tra fikkulykker etter 1. januar 2001 . Kilde: Statens vegvesens «Vegkart» -
database.

Som det kan sees av tabell 1, har samtlige trafikkulykker de siste 15 årene vært av alvorlighet s-
grad «Lettere skadd». Samtidig er i ngen av ulykkene fotgjenger - eller sykkelulykker. Vegnettet

vurderes med dette å være lite ulykkesbelastet.

2.3 Trafikkmengder
Det er ikke gjennomført trafikktellinger på Hov alle eller Harald Hårfagres vei. Det gjennomføres
derfor en beregning av vegenes årsdøgntrafikk (ÅDT), med bakgrunn i antall boliger og antatt
trafikkmengde fra hver bolig. Figur 3 viser antall boenheter, inndelt i soner. Sonene angir en

gruppe boliger som antas å benytte samme kjøreveg til/f ra boligene.
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Figur 3 : Antall boenheter, inndelt i soner.

For beregning av dagens trafikk legges det til grunn teori om trafikkmengde generert for hver
bolig, og for hver 100 kvadratmeter for næring. Denne metoden er brukt for d agens trafikk for å
ha et godt sammenligningsgrunnlag for beregnet fremtidig trafikk som er beregnet på samme
måte. Teorien er igjen basert på ulik regulering/bruk av areal og gir ulike faktorer for generert
trafikkmengde.

Faktorene som benyttes er basert på metodene beskrevet i Statens vegvesens håndbok V713 –
Trafikkberegninger.

Håndbok V713 gir en faktor på 3,5 bilturer per bolig, med et variasjonsområde på 2,5 – 5,0. I
tillegg så er Prosam rapport 137 «Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus» bru kt for å kali b-

rere faktoren. Det er flere andre parametere som vil påvirke antall bilturer per bolig.

Bra kollektivtilbud gir lavere ÅDT, mens dårlig kollektivtilbud gir mer biltrafikk og høyere ÅDT.
Kort avstand til bysentrum(store byer) gir større bruk av gang - og sykkel, mindre bilbruk.
Små boliger gir lavere ÅDT, mens større boliger gir høyere ÅDT.
Eldre beboere gir lavere ÅDT, mens barnefamilier gir høyere ÅDT.

Med bakgrunn i at faktorene ovenfor settes det to ulike faktorer for boligene, en for eneb oliger og
rekkehus, og en for leiligheter. Faktor en for eneboliger settes til 4,0 mens faktore n for leiligheter
settes til 3,3 .

Butikken i Hønengata 85 har en størrelse på 1000 kvadratmeter. Butikken driver med detaljha n-

del innen sport, leker, interiør, v erktøy og annet. Håndbok V713 angir en faktor på 45 bilturer
per 100 kvadratmeter, med et variasjonsområde på 15 – 105. Da butikken er detaljhandel beny t-
tes en faktor på 3 0 bilturer per 100 kvadratmeter.

Trafikken generert av barnehagen beregnes med en fa ktor for bilturer per barn. Det vises til
ma s teroppgave «Etablering av turproduksjonstall for barnehager», av Maria Lindøen. Av maste r-

oppgaven brukes en faktor på 2,43 bilturer per barn, som er for barnehager med flere enn 60
barn. Hov barnehage har ca. 75 barn.
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I tabellen under er total årsdøgntrafikk (ÅDT) for Hov alle beregnet, basert på antagelsene ove n-
for.

Regulering Areal /Antall Faktor ÅDT

Enebolig/rekkehus 111 4,0 444

Leilighet 114 3,3 376

Handel 1000 m 2 3 0 3 00

Barnehage 75 barn 2,43 182

Totalt 1302

Årsdøgntrafikken beregnet ovenfor gjelder for den vestligste delen av Hov alle, hvor all trafikk
passerer. Trafikken på Hov alle vil være ulik over vegens utstrekning. Figur 4 viser en oversikt
over antatt kjørerute fra/til boligene i området med beregnet trafikkmengde fra hver sone . Ant a-
gelsene er basert på kortest og lettest rute til Fv.35. Valgt kjørerute vil variere etter om beboere
skal i retning nord eller sør, men denne effekten forventes å oppheve hverandre , ved å fungere
som en destruktiv interferens. Videre er det i figur 5 vist årsdøgntrafikk for ulike lenker av Hov

alle og Harald Hårfagres vei .

Figur 4 viser en oversikt over antatt kjørerute fra/til boligene i området med beregnet trafikkmengde fra
hver sone.
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Figur 5: Årsdøgntrafikk for ulike veglenker i Hov alle og Harald Hårfagres vei.

Den beregnede årsdøgntrafikken vil variere over døgnet og det er behov for å beregne trafikk i
makstimen. For å finne makstimen benytter vi tabell for turproduksjon pr. enhet pr. største time i
håndbok V713. Denne tabellen viser at makstimen for boligtrafi kk er mellom 15: 30 – 16: 30.
Håndboken sier også at prosentandel av døgntrafikk i makstimen er på 16 % for boliger.

Når det skal antas prosentandel trafikk i makstimen for en avkjørsel gjøres dette ut fra arealbr u-
ken i området. Påvirkningen av økt kollekt iv - og sykkeltrafikk ligger i faktorene som ble brukt for
å beregne trafikkmengde.

I tillegg til boligtrafikk består Hov alle også av trafikk til/fra barnehage og handel. Etter hå ndbok

V713 har handel samme makstime som bolig, med en andel på 17 %. Barneh agetrafikk må antas
å være størst i timene 06: 45 – 08: 15 og 16: 00 – 17: 00, med en forholdsvis høy andel av trafi k-
ken til/fra barnehagen. Med bakgrunn i dette antas makstimen å være 15: 30 – 16: 30 med en
andel på 18 %, som tilsvarer et volum på 234 kjøretøy. Det vises i denne sammenheng til tr a-
fi k kanalyse gjennomført av Rambøll i 2008 for Rv.35 (nå Fv.35) Hønengata, Hønefoss. Trafikkte l-
linger gjennomført for trafikkanalysen viste at makstimen i Hov alle var 07: 00 – 08: 00 med en

trafikkmengde på 106.
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3. FRE M T IDIG SITU ASJON

I dette kapittelet sees det på hvilke konsekvenser utbyggingen av de 25 omsorgsboligene vil få
på trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Kapittelet vil også inneholde forslag til avbøtende tiltak.

3.1 Fremtidig trafikkgenerering
For beregning av fremtidig trafikk legges det til grunn samme teori om generert trafikkmengde
for hver bolig, eller 100 kvadratmeter, som brukt tidligere i analysen. For omsorgsboligene ve l-
ges en faktor på 3,4 bilturer per bolig. Bakgrunnen for faktoren er at omsorgsbolig er må antas å
generere en del mindre trafikk enn andre boliger, da beboerne har ande reisebehov og derfor

reiser en del mindre. Videre må det antas at omsorgsboligene vil ha noe trafikk i form av hels e-
personell, som andre boliger ikke har. Den fremtidige t rafikkgenereringen er beregnet i tabell
under.

Regulering Areal /Boliger Faktor ÅDT

Hov vest – Omsorgsboliger 7 3,4 24

Hov øst - Omsorgsboliger 18 3,4 61

Totalt 25 85

Omsorgsboligene antas med dette å generere en trafikkmengde på 85 kjøretøy i døgnet. Trafi k-
ken beregnet ovenfor vil fordele seg noe ulikt ved at Hov vest vil ha avkjørsel ut mot Harald Hå r-
fagres vei, mens Hov øst vil ha avkjørsel direkte til Hov alle. Vide re i analysen er det valgt et
referanseår for å kunne sammenligne situasjon med og uten utbygging av omsorgsboligene. R e-
feranse året som er valgt er 2036, som ligger 20 år frem i tid. For å beregne fremtidig trafikk er
det benyttet N TP prognoser for korte reiser, i Buskerud. F igur 6 vis er antatt fremtidig årsdøgntr a-

fikk på veglen kene for 2036 i området , uten utbygging av omsorgsboliger . Det bemerkes at
prognosene for trafikkvekst skal ta hensyn til økt utbygging, mens det i Hov alle og Harald Hå r-
fagres vei ikke kan forventes annen utbygging enn eventuelt noe boligutbygging. Prognosene i
figur 6 antas derfor å være noe høyere enn det som realistisk kan forventes. I tillegg vil heller
ikke trafikkveksten være jevnt fordelt, noe figuren viser.

Figur 6: Bereg net årsdøgntrafikk i 2036 etter NTP - prognoser for korte reiser, i Buskerud.

Situasjonen i 2036 ved utbygging av omsorgsboligene er vist i figur 7. Det bemerkes at N TP -

prognosene skal ta hensyn til fremtidig utbygging, som omsorgsboligene er. Det kan derfo r ikke
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forventes at trafikken blir like høy som figur 7 viser. For beregningene er det antatt at omsorg s-
boligene er ferdig utbygd i år 2021.

Figur 7: Beregnet årsdøgntrafikk i 2036 med utbygging av omsorgsboliger, etter NTP - prognoser for ko r-
te reiser, i Buskerud.

Sammenligning av situasjonene i år 2036, viser at en utbygging av omsorgsboligene kun vil g e-
nerere en mertrafikk på ca. 100 kjøretøy i døgnet. Denne trafikken vil også fordeles over hele

døgnet. Utbyggingen regnes derfor med dette å ikke føre til noen stor reduksjon i avviklingen på
lokalt vegnett. Det sees ikke behov for å gjennomføre spesielle beregninger eller vurderinger av
kryssene med Harald Hårfagres vei og Hov alle, da trafikkmengden er så liten at kryssene ikke vil
ha noen avviklingsproblemer.

Makstimen regnes å være i perioden 15: 30 – 16: 30 som beregnet i kapitel 2.3. Hov alle vil da ha

en makstimetrafikk på 305 ved krysset med Fv.35 , ved valg av samme makstimeandel . Det b e-
merkes at dette er et teoretisk anslag.

3.2 Parkering
For dimensjonering av parkering legges Ringerike kommunes kommunalteknisk veinorm til
grunn. Av boligtypene i veinor men, er det rekkehus som antas å ligne mest på omsorgsboliger.

Rekkehus har i veinormen et krav om 2 parkeringsplasser for bil, og 1 – 2 plaser for sykkel, per
boenhet. Totalt antall parkeringsplasser som bør bygges blir med dette 50 parkeringsplasser for
bil og 25 – 50 for sykkel. Av hensyn til nærheten til sentrum og at det skal satses på gange, sy k-
kel og kollektiv, anbefales det å legge til rette for 50 parkeringsplasser for sykkel.

3.3 Skolevei og trafikksikkerhet

Nærmeste barne - og ungdomsskole ligger ves t for planområdet i en avstand på henholdsvis 570
og 650 meter i luftlinje. Skolenes plassering og antatt foretrukket skoleveg til begge skolene er
vist i figur 8.
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Figur 8: Skoleveg til skolene som ligger nærmest planområdet. Kilde: Finn.no.

I østligste del av Hov alle er det etablert et fortau på nordlige side av vegen. Videre på Hov alle,
mellom Harald Hårfagres vei og til Fv.35 er det ikke etablert fortau. Det er heller ikke etablert
fortau langs med Harald Hårfagres vei. For at skolebarn ska l komme seg til skolene må de krysse
Fv.35 , som har en trafikkmengde på 17 700 i ÅDT . Kryssing av vegen kan gjøres ved å benytte
eksisterende gangfelt, som vist på bilde 8. Det er også etablert et signalregulert gangfelt over

Fv.35 lenger sør som kan benyt tes, men avstanden til dette er lenger enn det inntegnet på fig u-
ren. Langs med Fv.35 er det etablert gang - og sykkelveg på begge sider. Langs med Hovsmar k-
veien er det etablert fortau langs med hele vegen fram til skolen, men fortauet mellom gatene
Olav Duu ns vei og Flattumveien er ganske smalt.

For å bedre trafikksikkerheten for skolebarn, samt andre gående langs med Hov alle, anbefales

det å etablere et fortau langs med gaten der dette mangler i dag, fra Fv.35 til Harald Hårfagres
gate. Et fortau vil gi e t dedikert areal for gående å ferdes på langs med vegen. Dette anbefales
da vegen er skoleveg og har en trafikkmengde som tilsier at fortau bør anlegges. Det vises i de n-
ne sammenheng til Statens vegvesens håndbok N100 hvor det står at gående kan benytte kj ør e-
banen i boliggater med lav trafikk og fartsgrense 30 km/t. Dette regnes å gjelde for Harald Hå r-
fagres gate som heller ikke har anlagt fortau i dag, men har en relativt liten trafikkmengde. Fo r-

tauet langs med Hov alle anbefales å etableres med en standar d bredde på 2,5 meter.

Det sees ingen ytterligere trafikksikkerhetsproblemer i det lokale vegnettet. Vegnettet ligger i en
sone regulert med fartsgrense 30 km/t og bærer preg av tett bebyggelse. Området har god sikt,
noe det er viktig at ivaretas. Videre er det viktig at avkjørslene til Harald Hårfagres gate og Hov
alle også etableres med tilfredsstillende sikt.

Ved etablering av fortau som beskrevet ovenfor konkluderes det med at barn , bosatt i omsorg s-
boligene , vil ha en trygg skoleveg.

3.4 Kollektiv , gang e og sykkel
Det går i dag en bussrute fra Hønefoss sentrum til Hov alle, som stopper ved to holdeplasser

langs vegen. Holdeplassenes plassering er vist i figur 9. Denne bussruten går kun to ganger i
døgnet, på hverdager, og har med dette ikke veldig god de kning. I tillegg til Rute 230 som er
beskrevet ovenfor, stopper rute 225 og 232 på en holdeplass ved Hønen allé som ligger langs
med Fv.35. Fra planområdet er det 9 minutter gange til holdeplassen. Busslinje 225 går fra H ø-
n e foss sentrum til Viul og har 7 a vganger på hverdager. Linje 232 går fra Hønefoss sentrum til
Hallingby, deretter videre til Nes og har 12 – 14 avganger på hverdager.
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Figur 9: Oversikt over bussholdeplasser i nærheten av planområdet.

Mulighetene for gående og syklende er gode i området , med etablert gang - og sykkelveg fra pl a-
nområdet til et stykke forbi Viulveien langs E16, og også til Almemoen. I tillegg er det etablert
gang - og sykkelveg eller fortau + sykkelveg la ngs med Fv.35 fra kryss med E16, til Hønefoss

sentrum ved Hønefoss bru.

Det vurderes ikke å være god kollektivdekning til/fra planområdet i dag, men kollektivdekningen
ansees å være moderat/ok. I tillegg er det gode muligheter for både å gå og sykle til interess e-
punkter i Hønefoss.

3.5 På virkning av utbygging i kryss med Hønengata og Hovsmarkveien

For å beskrive effekten utbyggingen av omsorgsboligene har på avviklingen i kryss mellom Fv.35,
Hovsmarkveien og Hov alle gjennomføres det beregninger i trafikkprogrammet Sidra Interse c-
tion. Det vil gjennomføres en beregning for situasjon uten omsorgsboliger og en med. Dat a-
grun n laget for beregningene vil være tellinger gjennomført av svingebevegelser i krysset i 2008.

Beregningsår for trafikkvolumene settes til 2036. Hovedformålet med disse bereg ningene er å se
på avviklingsforholdene i krysset, ved de verst tenkelige forholdene. Dette trenger ikke å være
når Hov alle har mest trafikk (07: 00 – 08: 00), men når den samlede trafikken i krysset, med
hensyn på svingebevegelser skaper størst forsinkelse r. Det vises i denne sammenheng til trafik k-
analysen gjennomført av Rambøll i 2008 for Rv.35 (nå Fv.35) Hønengata, Hønefoss, hvor mak s-
timen ble satt til 16: 00 – 17: 00 (hele Hønengata) . Tellingene gjennomført i forbindelse med de n-

ne analysen legges til grunn for beregninger av krysset med Fv.35. De gjennomførte tellingene i
krysset med Ho v alle og Hovsmarkveien, har mest trafikk (svingebevegelser og trafikk fra/til
sidevegene) i timen 15: 00 – 16: 00. Denne timen legges derfor til grunn for videre beregninger.
Figuren under viser en oversikt over talt trafikk i timen 15: 00 – 16: 00 for krysset, i 2008.
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Figur 10: Oversikt over trafikkmengder talt 17.04.2008 15:00 – 16:00. Tallene i parentes er antall lange
kjøretøy.

Det ble i 2008 ikke te lt trafikk rett frem gj ennom krysset manuelt , men det ble satt opp en radar
som telte trafikken på Fv.35. Denne var plasser t ved jernbaneundergangen , som er et stykke
unna. For å finne trafikkmengden gjennom krysset regnes prosentandelen trafikk ut (rett fram,
skilt mellom nord o g sør) , i forhold til det radaren t e lte , og det brukt i krysset, i analysen for
Hønengata i 2008. Prosentandelene brukes så med trafikkmengdene talt av radaren i timen
15: 00 – 16: 00. Man får da trafikkandelene vist i figur 11. Tungtrafikkandelene (rett fre m på

Fv.35) settes lik andelen registrert av radaren.

Figur 11: Oversikt over trafikkmengder talt 17.04.2008 15:00 – 16:00, kombinert med tall fra radar.
Tallene i parentes er antall lange kjøretøy.
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For å finne trafikktall i 2036 faktoriseres trafikktallene på samme måte som årsdøgntrafikken i
kapittel 3.1. Figur 12 under viser beregnet trafikk for krysset i 2036. Antall fotgjengere er hentet

fra tellinger gjennomført i 2008, uten å faktoriseres.

Figur 12: Trafikkmengder i 2036 , uten utbyggi ng av omsorgsboliger .

En skisse av krysset i Sidra Intersection er vist i figur 13.
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Figur 13: Figur av krysset med Fv.35 i Sidra Intersection.

Resultater av beregninger for 2036 , uten utbygging av omso r gsboliger

Figur 14, 15 og 16 viser trafikkforholdene i krysset (2036), i form av forsinkelse, belastningsgrad
og kølengde (95 % - fraktil).
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Figur 14: Forsinkelse i sekunder, for krysset i 2036 uten utbygging av omsorgsboliger. Fargekodene
viser « Level of Service» i krysset.
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Figur 15: Belastningsgrad i krysset, i 2036 uten utbygging av omsorgsboliger.
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Figur 16: Kølengde (95 % - fraktil) av krysset i 2036 uten utbygging av omsorgsboliger.

Resultatene fra beregningene viser at trafikken vil gå kontinuerlig på Fv.35 med svært små fo r-

sinke lser i 2036. Sidevegene vil ha større forsinkelser og også kunne ha en større kølengde i
rushtidene. Belastning sgradene er større enn 1 i sid evegene, som vil si at vegarmene har mer
trafikk enn det krysset klarer å avvikle. Hovsmarkveien og Hov alle vil me d dette ha store forsi n-
kelser og dårlig avvikling selv uten utbygging av omsorgsboliger i 2036, som referanseår.

Resu ltater av beregninger for 2036, med utbygging av omso r gsboliger

For å kunne gjennomføre beregning av fremtidig situasjon i Sidra Intersec tion må trafikkø k-
ningen i timen 15: 00 – 16: 00 finnes. Tidligere beregninger fant at trafikkøkning ved utbygging av
omsorgsboligene er 100 kjøretøy i døgnet. Makstimen er satt til perioden 15: 30 – 16: 30 med en
trafikandel på 18 %. Trafikken til/fra omsorgsb oligene antas å være relativt liten i makstimen og
periodene før og etter, da helsepersonell og besøkende vil reise til boligene i andre tider på dø g-
net. Andelen trafikk til omsorgsboligene i ti men 15: 00 – 16: 00 anslås da til 8 %. Vi får da en

trafikkøk nin g på 8 kjøretøy ved utbygging av boligene. Trafikken må fordeles på ulike svingeb e-
vegelser, dette gjøres utfra de samme andelene som benyttet i beregning ut en omsorgsboliger.
En oversikt over trafikkvolum er vist i figur 17.
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Figur 17: Trafikkmengder i 2036, med utbygging av omsorgsboliger.

Figur 18, 19 og 20 viser trafikkforholdene i krysset med utbygging av omsorgsboliger (2036), i
form av forsinkelse, belastningsgrad og kølengde (95 % - fraktil).
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Figur 18: Forsinkelse i sekunder, for krysset i 2036 med utbygging av omsorgsboliger. Fargekodene viser
« Level of Service» i krysset.
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Figur 19: Belastningsgrad i krysset, i 2036 med utbygging av omsorgsboliger.
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Figur 20: Kølengde (95 % - fraktil) av krysset i 2036 med utbygging av omsorgsboliger.

Som fig urene 18 – 20 viser vil trafikkavviklingen på Fv.35 bli lik med og uten utbygging av o m-
sorgsboliger. Venstresvinger og kjørende rett fram fra sidevegene vil på sin side oppleve større
forsinkelser og mer kø.

Oppsummering og konklusjon av Sidra - beregninge r
Beregningene gjennomført i Sidra Intersection er gjort i versjon 6.1. Beregningene viser at tr a-
fikken på Fv.35 vil gå kontinuerlig på Fv.35 både uten og med utbygging av omsorgsboligene i
2036. Sidevegene vil ha store forsinkelser uavhengig om omsorgsbol igene bygges ut eller ikke,
men kølengder og forsinkelser vil være noe større ved utbygging av planområdet , tross liten tr a-

fikkøkning . Dette skyldes at sidevegene allerede, uten utbygging av planområdet, har en belas t-
ningsgrad på mer enn 1. Ytterligere tra fikk vil derfor skape større forsink elser . Dette k an sees av
figur 18.

Beregningene viser at det før 2036 vil være behov for utbedring av krysset med tanke på trafikk i
sidevegene, uavhengig om omsorgsboligene bygges eller ikke.

Det bemerkes at verdien e som vises i figurer er teoretisk beregnede verdier, basert på antage l-
ser. Det må også bemerkes at krysset er lagt inn med fartsgrenser 30 km/t på sidevegene og 50
km/t på Fv.35. Ved avvikling av store trafikkmengder er det naturlig at fartsnivået på hove dv e-
gen er noe lavere og at avviklingen på sidevegene med dette blir noe bedre, ved at tidslukene
mellom biler blir lengre.

En oversikt over inndata i Sidra - modellen er vist i vedlegg 1.
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4. OPP SUM M E RIN G

Trafikkanalysen omhandler forslag om å bygge 25 omsorgsboliger på to tomter i utkanten av
Hønefoss sentrum i nord. Tomtene ligger langs med de kommunale vegene Harald Hårfagres vei

og Hov alle.

Samtlige trafikkulykker de siste 15 årene vært av alvorlighetsgrad «Lettere skadd». Samtidig er
ingen av ulyk kene fotgjenger - eller sykkelulykker. Vegnettet vurderes å være lite ulykkesbela s-
tet.

Utbygging av omsorgsboligene er beregnet til å gi en trafikkøkning på 85 kjøretøy døgnet ved
realisering. Økningen er beregnet å være på ca. 100 kjøretøy i 2036. Hov all e vil da ha en ÅDT
på 1695 i ves t ligste del av veien.

Det anbefales å bygge ut 50 parkeringsplasser for bil er og 50 plasser for sykkel ved utbygging av
planområdet.

For å bedre trafikksikkerheten for skolebarn, samt andre gående langs med Hov alle, anbefales
det å etablere et fortau langs med gaten, fra Fv.35 til Harald Hårfagres gate. Fortauet anbefales
å bygges med standard bredde på 2,5 meter.

Det vurderes ikke å være god kollektivdekning til/fra planområdet i dag, men kollektivdekningen

ansees å være moderat/ok. I tillegg er det gode muligheter for både å gå og sykle til interesse -
punkter i Hønefoss.

Beregninger i Sidra Intersection viser at trafikken på Fv.35 vil gå kontinuerlig på Fv.35 både med
og uten utbygging av omsorgsboligene i 2036. Sid evegene vil ha store forsinkelser uavhengig om
omsorgsboligene bygges ut eller ikke, men kølengder og forsinkelser vil være noe større ved

utbygging av planområdet, tross liten trafikkøkning. Det vil med dette være behov for utbedring
av krysset, med tanke på trafikk i sidevegene, uavhengig om omsorgsboligene bygges eller ikke.
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5. VEDLEGG

5.1 Vedlegg 1



2 3



SD 11, SJEKKLI STE N ATURM AN GFOLDLOVEN §§8 - 12

§ 8 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. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom
bruk og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bid ra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.”

Sentrale tema Kilder Sjekk Kommentar

Hvilke landskap,
økosystemer,
naturtyper eller
arter berøres av
planen?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

Artsdataban ken
http://artskart.artsdatabanken.no/
Miljøstatus
http://www.miljostatus.no/kart/

x Det er ikke
registrert
naturtyper innenfor
planområdet i dag
(www.naturbase.no
). I planområdet er
det ikke registrert
rødlistede eller
prioriterte arter
som vil bli påvirket
av planen.

Hvilke effekter vil
planen ha på
landskap,
økosystemer,
naturtyper og
arter?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

Artsdatabanken (2010) Miljøforhold og
påvirkninger for rødlistearter

x Tiltaket vil ikke ha
betydelige effekter
på landskap,
økosystem,
naturtyper og arter.

Hvordan er
tilstanden for
landskapet,
økosystem og
utviklingen i
antall lokaliteter
av naturtypene
og bestandene på
landsbasis og på
stedet?

x Tiltaket berører
trivielle naturtyper
og arter. I
planområdet er det
ikke registrert
naturtyper,
rødlistede eller
prioriterte arter
som vil bli påvirket
av planen.

Foreligger det
faglige rapporter
og utredninger
om
naturmangfold i
det aktuelle
planområdet?

x Planfremmer er ikke
kjent med at det
foreligger faglige
rapporter og
utredninger om
naturmangfold i
planområdet.



SD 11, SJEKKLI STE N ATURM AN GFOLDLOVEN §§8 - 12

Foreligger det
erfaringsbasert
kunnskap (fra
lokalsamfunnet,
kommuner og
andre
myndigheter) om
det aktuelle
planområdet? Innspill ved varsel om planoppstart

x Det har ikke
fremkommet
erfaringsbasert
kunnskap om
planområdet

Vil planen påvirke
truete og nær
truete arter på
Norsk rødliste for
arter 2010?

Artsdataban ken
http://artskart.artsdatabanken.no/

x Nei, ingen
registrerte.

Vil planen påvirke
truete og nær
truete naturtyper
på Norsk rødliste
for naturtyper
2011?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

x Nei, ingen
registrerte.

Vil planen påvirke
utvalgte
naturtyper eller
prioriterte arter?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/
Artsdataban ken
http://artskart.artsdatabanken.no/

x Nei, ingen
registrerte.

Vil planen påvirke
verneområder,
nærområder til
verneområder,
marint
beskyttede
områder eller
vernede vassdrag
(jf. verneplan for
vassdrag)?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

Miljøstatus
http://www.miljostatus.no/kart/
NVE verneplan for vassdrag
http://gis3.nve.no/link/?link=verneplanfo
rvassdrag

x Nei, det er ikke
registrert
verneområder,
beskyttede områder
eller verna vassdrag
i planområdet.
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Vil planen påvirke
tilstanden i sjø
eller
vannforekomster
?

Miljødirektoratet – vannmiljø
http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
Miljøstatus
http://www.miljostatus. no/kart/

x Det går et
søkk/avrenningsom
råde gjennom
planområdets østre
del, og det danner
seg en mindre bekk
nordøst i
planområdet, i
overgangen mellom
vegetert og dyrket
mark.
Vannkvaliteten er
angitt som
«moderat»
(www.miljostatus.n
o). Arealet der
avrenningsområdet
ligger er regulert til
friluftsformål, og
det antas at
utbygging ikke
kommer til å
påvirke
vannforekomsten .

Vil planen påvirke
utvalgte
kulturlandskap?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

Miljøstatus
http://www.miljostatus.no/kart/

Riksantikvaren – kulturminnesøk
www.kulturminnesok.no

x Det er ikke
registrert
kulturlandskap i
nærheten av
planområdet.

Vil planen påvirke
miljøregistreringe
r i skog?

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
http://kilden.skogoglandskap.no

x Nei, det er ikke gjor t
miljøregistreringer i
skog i nærheten av
området.

Vil planen påvirke
inngrepsfrie
naturområder
(INON)?

Miljødirektoratet
http://inonkart.miljodirektoratet.no/inon
/kart

x Nei, det finnes ikke
inngrepsfrie
naturområder i
nærheten.

Vil planen påvirke
områder eller
naturtyper som
er spesielt
verdifulle for
naturmangfold?

Miljødirektoratet – Naturbase
http://kart.naturbase.no/

Mareano
http://www.mareano.no/

x Nei, det er ikke
registrert spesielle
naturverdier i
området.
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Er det
kunnskapsmangel
?

x Tilgjengelig
kunnskap er brukt i
beskrivelse av
naturmangfold i
planområdet.

Hva er det vi
eventuelt
mangler
kunnskap om?

-

Andre databaser
som kan være
aktuelle

Norsk institutt for naturforskning (NINA)
– Rovdata
http://www.rovdata.no/
NGU

http://www.ngu.no/kart - og -
data/kartinnsyn
Hjorteviltregisteret
www.hjorteviltregisteret.no
hwww.hjorteviltregisteret.no/FallviltInns
yn

-

§ 9 ”FØRE - VAR - PRINSIPPET”
”Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig
vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak”.

| Er kunnskapen vurdert som god nok? Hvis NEI, bruk § 9 ”føre - var - prinsippet”. JA NEI

Vet vi nok om landskap, økosystemer, naturtyper og arter? X

Vet vi nok om hvilke virkninger det aktuelle tiltaket kan ha for disse? X

Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlig (alvorlig eller irreversibel)
skade på landskap, økosystemer, naturtyper og arter? X

Bør «føre - var - prinsippet» tillegges vekt? X

§ 10 SAMLET BELASTNING
”En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for”. Kommentar

Hvilke eksisterende tiltak eller bruk utgjør en påvirkning på landskap,
økosystemer, naturtyper og arter?

Planområdet er i randsonen
av, og beliggende mellom,
eksisterende bebyggelse
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Hvilke framtidige tiltak og bruk i landskapet eller økosystemet som
man har oversikt over kan utgjøre en påvirkning på naturtyper og
arter?

Med unntak av planforslaget
er planfremmer ikke kjent
med andre fremtidige tiltak
som kan påvirke naturtyper
og arter

Hva vil den samlede belastningen (effekten) av planen eller tiltaket
være, det vil si eksisterende tiltak og bruk, planforslaget og
framtidige tiltak og bruk?

Som følge av planforslaget
vil vegeterte områder i
randsonen av eksisterende
bebyggelse nedbygges.
Planfremmer er ikke kjent
med andre fremtidige tiltak.

Hva vet vi om situasjonen for det naturmangfoldet som berøres på
kommunenivå, fylkesnivå og på landsbasis?

Det er ikke registrert
naturtyper innenfor
planområdet i dag
(www.naturbase.no). I
planområdet er det ikke
registrert rødlistede eller
prioriterte arter som vil bli
påvirket av planen.

Mangler vi kunnskap om virkningen (effekten) av planens samlede
belastning for landskap, økosystemer, n aturtyper og arter? I så fall
må § 9 tillegges stor vekt

Fordi kunnskapsgrunnlaget
vurderes som godt nok, er
det ikke grunn til å tillegge
føre - var - prinsippet stor
vekt.

Vil planforslaget i sum føre til for stor belastning på økosystemet?
(JA/NEI) Nei

§ 11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSE
”Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra
tiltakets og skadens karakter”. JA NEI

Medfører tiltaket skade på naturmangfold? Hvis NEI, gå videre til § 12. Hvis JA,
fortsett med neste spørsmål. x

Bør tiltakshaver betale for å skaffe mer kunnskap om naturmangfold, jf.
omtalen av dette over?

Bør tiltakshaver overvåke naturtilstanden?

Bør tiltakshaver velge en mer kostbar og tidkrevende teknikk, lokalisering eller
driftsform?

Bør tiltakshaver få gjennomføre tiltaket, men gis pålegg om retting eller
avbøtende tiltak som reduserer eller minimerer skadene på naturmangfoldet?
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§ 12 MIJLØFORSVARLIGE 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 bru k av mangfoldet og økonomiske
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater”. JA NEI

Er byggemetoden, byggteknikken, driftsmetoden
miljøforsvarlig?

Det forutsettes at det
ikke benyttes teknikker
eller driftsmetoder som
er til skade for
naturmangfoldet.

Finnes det alternative driftsmetoder eller teknikker for
gjennomføring av tiltaket/ planen?

Det forutsettes at det
ikke benyttes teknikker
eller driftsmetoder som
er til skade for
naturmangfoldet.

Bør det stilles vilkår om alternative driftsmetoder eller
teknikker?

Det forutsettes at det
ikke benyttes teknikker
eller driftsmetoder som
er til skade for
naturmangfoldet.

Er alternative lokaliseringer vurdert? x

Sjekklisten er utarbeidet med basis i:
Veileder: Naturmangfoldloven kapittel II (Miljøverndepartementet, januar 2012)
Og eksempler på bruk fra web.

Sist revidert:
2013 - 11 - 26 (RTLDRM)
2015 - 09 - 01 (ULKJ)
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Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kommune, gjennom rammeavtale BTV Innkjøp, til å utar -
beide mulighetsstudier for tre ulike prosjekt for omsorgsboliger på Hov og Heradsbygda, deriblant det
såkalte “Foreldrekonseptet” på Hov.

Oppstartsmøte fant sted i oktober 2015, og det ble avholdt 2 underveismøter med oppdragsgiver og
referansegrupper. Mulighetsstudiene munnet ut i en endelige rapport som ble utarbeidet i separate ut -
gaver for hver av de tre tomtene Hov Vest/”Foreldrekonseptet”, Hov Øst og Heradsbygda.

For prosjektet “Foreldrekonseptet” kk vi en tilleggsbestilling av Ringerike kommune på å utarbeide
en forenklet, alternativ løsning med utgangspunkt i tilnærmet det samme programmet som det opprin -
nelige, men der det skulle fokuseres på å skape et mer rasjonelt/rimeligere grep.

Med utgangspunkt i denne tilleggsbestillingen utviklet Asplan Viak en konseptskisse som ble oversendt
kommunen og distribuert alle foreldre/foresatte, og der løsningen så ble presentert av oss og drøftet på
et brukermøte i Rådhuset, sammen med prosjektledelse fra kommunen.

Etter positiv tilbakemeldinger fra brukerne og kommunen har Asplan Viak tegnet ut, på mulighets-/
grovt skissenivå, foreslåtte løsning, samt foretatt en grov kostnadskalkyle av denne, der dette arbeidet
presenteres her.

for Asplan Viak AS
Oslo, 25. januar 2017

Sivilarkitekt Bård Helland Sivilarkitekt Alec Ross Andreassen
Oppdragsleder Fagansvarlig
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Tomtens rammer og karakter

Tomtens yttergrense er ikke de nert; den inngår i et større areal under
gnr/bnr 87/1. En naturlig deling vil kunne være grenser mot tilkomstvei,
nabotomt i vest og i øst, vei til pumpestasjonen, og overgang mellom fall -
ende terreng og jordet nord for dette. Dette vil gi en tomt på ca 3.750 m2.
Tomten er karakteristisk ved sin to-deling; bratt nedover mot nord og rel -
ativt at på øvre nivå mot sør, med adkomst herfra. Tomten preges også
av vakker utsikt mot nord over jordene nedenfor og åser i det fjerne. Fra
øvre parti kobler tomten seg til et boligstrøk, med etablerte eneboliger og
rekkehus. Adkomst må være fra sør.
En viktig faktor ved tomten er tra kkstøy fra nord, jfr tidligere oversendt
støynotat. Forholdene tilsier at åpningsvinduer fra oppholdsrom, mot
støykilden, samt utvendig oppholdsareal mot støykilden, må skjermes.
Siden støykilden er så pass langt unna, vil det være urealistisk med
tiltak tett på kilden. En støyskjerm på egen tomt vil måtte bli urealistisk
høy for å fungere i aktuelle etasjer, samt dekke for den vakre utsikten. I
mulighetsstudiet er det derfor lagt opp til å organisere foreslåtte bygning -
skropp slik at alle oppholdsrom har åpningsvindu mot støyskjermet side
av selve bygget, der da bygningen i seg selv kan fungere som tilstrekkelig
støyskjerm. Tilsvarende orienteres uteoppholdsarealet for den enkelte
boenheten. Støymomentet og skjermingsmetoden har vært et viktig pa -
rameter ved utformingen av konseptet i mulighetsstudiet.
Omkringliggende bebyggelse er i småskala og bærer preg av privatbolig -
størrelser. Nærmeste hus er i én etasje. På grunn av solretningen vil ingen
naboeiendommer få skygge av ny bebyggelse slik denne er foreslått i
studiet. Den nærmeste bebyggelse må sies å ha svært luftige forhold, med
generøs utsikt.
Det er av kommunen vært foretatt en enkel geoteknisk vurdering, der det
antas ikke å være leire i området. Det er slik sett ikke spesielle problema -
tiske forhold som må tas hensyn til ved fundamentering av ny bebyg -
gelse.
Tomten er preget av tett vekst av småtrær. Vegetasjonen anses som ikke
verdifull, men samtidig vil det være relevant i den bratte delen av tomten
å ha god vekst for å holde på jordsmonnet, der trær synes hensiktsmessig,
også estetisk som visuelt lter mellom bygning og det store landskapet i
nord.

Programmets omfang

Mulighetsstudiet har som oppgave å foreslå bebyggelsesprinsipp for 7
stk. boenheter og fellesareal for disse.

Hov Vest Omsorgsboliger,
Foreldrekonseptet revidert løsning

Hver boenhet skal inneholde en fullverdig bolig, med eget soverom,
bad, stue med kjøkken, innvendig bod, samt ekstern sportsbod. Bad
skal ha full universell utforming, og boligen skal tilpasses rullestolbruk.
Hver bolig skal ha eget privat uteoppholdsareal i form av balkong eller
lignende. Boligen må forventes ha plass til gjesteovernatting i stue, ved
hjelp av sovesofa eller lignende.
I tillegg til boenhetene skal det være et fellesareal for felleskap mellom
brukerne; samvær, aktiviteter og felles bespisning, med kapasitet for
både gjester og beboere. I tilknytning til dette er det programmert inn
kontor for ansatte med arbeidsplass for 1-2 stk, overnattingsfunksjon for
nattevakt, samt ansattes gard/toalett/dusj.
Tilkomst til boenhetene beregnes skje via fellesarealer; korridor, trapp og
heis, med felles inngangsdør i nær forbindelse med fellesenheten.
I tillegg til uteoppholdsareal knyttet til hver boenhet skal det også være
et felles uteoppholdsareal for bespisning, opphold og lek. Uteareal kan
gjerne også ha opparbeidelse av nyttevekster der beboerne kan få ansvar -
strening, mestringslæring og felles glede av resultatene.
Det må være utvendig parkering for gjester og ansatte.

Størrelser

Hver boenhet beregnes å være på ca 55 m2 BRA. I tillegg kommer
sportsbod.
Felles oppholdsareal; stue/kjøkken, ansattes kontor beregnes til ca 55
BRA, mens ansattes overnattingsfasiliteter og garderobe/bad kommer i
tillegg til dette, forslagsvis plassert i kjeller. I tillegg kommer areal for
korridorer, trapper og heis. Det vil være naturlig å avsette noe disponibelt
areal i kjeller i tillegg til sportsboder og teknisk rom, dersom det velges
kjeller, der det i så vil det være en vurdering å la den være i full størrelse,
med vesentlige deler som diponibelt, uinnredet areal.

Parkeringskapasiteten bør være på ca 7 plasser, der det i tillegg beregnes
noe sambruk med parkeringsplasser ved Hov Øst.

Vi viser forøvrig til egen arealoversikt.

Organisering, funksjoner

For å gi alle 7 boenhetene like gode forhold med hensyn på støyskjermet

uteoppholdsareal er boligene lagt på rekke mot sør, og med felles korri -
dor/møtesteder på nordsiden, samt med felles kjøkken/stue også mot sør,
som for boligene.
Adkomst og parkering er foreslått lagt mot sørvestre hjørne av tomten
som har det laveste punktet for adkomst, og også med lengst avstand til
nabobebyggelse.

Volumet og omgivelsene

Bygningsvolumet har en enkel, rektangulær og samlet form, artikulert
med en rytme av innhukk/karnapper i forbidelse med balkongene/ter -
rassene. Volumet har en karakter som er tilpasset trehusbebyggelse og
boligtypologi. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i områdets arkitek -
turtendens med bruk av tre.

Relasjon til plannivå

Tomten, som i dag inngår i grøntområde, skal omreguleres til aktuelle
formål. Ved omregulering bør det argumenteres med at bare deler av tom -
ten bebygges og at nedre del kan få en bruk som grøntareal fortsatt, selv
om tomten omreguleres. Dette kan eventuelt gjøres ved at nedre del angis
for fri ferdsel.
Tomten er foreslått avgrenset som tidligere angitt med størrelse på ca
3.750 m2. Foreslåtte bygning har et fotavtrykk på 332 m2, hvilket ville gi
en BYA på 9 %, dersom parkering ikke medregnes. BRA er 730 m2. Det
bør legges opp til en regulering som kan gi plass for mer utnyttelse for
ettertiden.

Brannteknisk / rømning

Tross bygningens beskjedne størrelse skal den beregnes i risikoklasse 6,
pga programmet/brukerne. I mulighetsstudiet er det ikke foretatt noen
brannprosjektering, men vi ser at i denne beskjedne skalen vil det være
naturlig å arbeide med gode, spesialvurderte løsninger for å slippe for
omfattende rømningstiltak. Dette blir en brannprosjekterings-vurdering
der antall enheter, avstander og høyder, tekniske innretninger etc blir
lagt til grunn. Brannprosjektering vil være naturlig å legge inn i videre
prosjektering.
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Kalkyle

Kostnadskalkylen er på grunnlag av brutto arealer og erfaringstall/stan -
darder for tilsvarende funksjonstyper. Kalkylen må tas for det den er;
et grov anslag ut i fra stipulerte forhold. Den er strukturert med under -
delinger på grove elementer/fag, men selv disse underpostene må sees
på mer som et arbeidsverktøy i kalkylen mer enn som konklusjoner pr
underpost. Kvadratmeterpris gitt av kalkylen og bruttoareal gir også et
grunnlag for vurdering her.
Siden kalkylen støtter seg til et mulighetsstudie, som er mer prinsipper
enn løsning vil kalkylen tilsvarende bære preg av prinsipielle størrelser,
der det vil være nødvendig å revidere denne når et ferdig skisseprosjekt
foreligger.

Norsk Prisbok har blitt lagt til grunn for kalkyler. Standard er middelshøy
kvalitet, etter TEK10. Realisering av prosjektet vil bli etter TEK17.
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Kalkyle



6

Kalkyle
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Kalkyle
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Arealoppsett

H OV VE ST/F OR E LDRE KON SE P TE T- OM SOR GSBOLI GE R I B OR ETTSLAG
Kommentar

AREALER FUNKSJONER I LØSNINGSFORSLAG
Funksjon Antall Areal Samlet areal

1 Boenhet for yngre
Boenhet med eget soverom, bod, bad, stue/kjøkken 7 54,6 382,2
Nettoareal i løsningsforslag 382,2

2 Fellesarealer
Personalbase/overnattingsrom/garderobe 1 27,7 27,7
Personaltoalett med dusj 1 6,3 6,3
Personal kontor 1 7,3
Felles oppholdsrom m/kjøkken og toalettrom 1 46,7 46,7
Aktivitetsrom i underetasje 1 32,6 32,6
Overnattingsrom besøkende 0 0,0
Lager hjelpemidler 0 0,0
Sportsbod 7 5,3 37,1
Vaskerom beboere 0 0,0
Nettoareal i løsningsforslag 150,4

3 Tekniske arealer areal må avklares
Teknisk rom kan plasseres i kjeller
Bøttekott kan plasseres i kjeller
Nettoareal i løsningsforslag

Sum nettoarealer i løsningsforslag m2 532,6

BRUKSAREAL OG BRUTTOAREAL I LØSNINGSFORSLAG

BRA Bruksareal plan 0 153,0
Bruksareal plan 1 293,5
Bruksareal plan 2 284,0
Sum bruksareal i løsningsforslag m2 730,5

BTA Bruttoareal plan 0 189,0
Bruttoareal plan 1 332,0
Bruttoareal plan 2 332,0
Sum bruttoareal i løsningsforslag m2 853,0
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Tegninger
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Situasjonsplan og snitt A-A 1 :500 (A3)
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Perspektiv, fra sørvest

3D-modellfoto, fugleperspektiv
sett fra sørvest
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Perspektiv, fra sørvest

Perspektiv, fra nordøst
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Tegninger alternativ B
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Ringerike kommune
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3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Hov omsorgsboliger i Hønefoss

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for et 
område like utenfor Hønefoss sentrum hvor det skal tilrettelegges for omsorgsboliger. Vi 
ber om at forhold knyttet til støy, klima og energi, naturmangfold, barn og unges 
interesser, grøntstruktur, landskap og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 17. februar 2016 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Hov omsorgsboliger like utenfor Hønefoss. Det aktuelle området ligger 
mellom Hvalsmoveien og Hov Alle.

Planområdet er avsatt til sentrumsformål, boliger, næring, friområde og LNF-område i 
gjeldende kommuneplan. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av 
omsorgsboliger med totalt 25 enheter. Videre er et større område tatt med for å få et bedre 
styringsdokument for utviklingen av området videre. Dette omfatter et område som er regulert 
i 1965.

Det går frem av kunngjøringen at krav om konsekvensutredning er vurdert. Det vises til det 
pågående arbeidet med rulleringen av arealdelen og at planarbeidet vil skje parallelt med dette 
hvor arealdisponeringen for området vil bli utredet og avklart. Det er derfor ikke stilt krav til 
utarbeidelse av konsekvensutredning. Vurdering av konsekvenser for ulike temaer skal 
uansett inngå som en del av planarbeidet.

Fylkesmannens kommentarer

Det aktuelle området ligger i nærføring med to trafikkerte veier, Hvalsmoveien og Hov Alle, 
som trolig medfører at området er belastet med trafikkstøy. For ny støyømfintlig bebyggelse 
med uteoppholdsarealer må støyhensyn ivaretas i tråd med Klima- og miljødepartementets 
retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Det må også vurderes om tiltaket vil 
kunne medføre støybelastning over anbefalte grenseverdier for eksisterende boliger i 
nærområdet ut fra forventet trafikkøkning. 

Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier. For støybelastede områder må det også 
innarbeides et krav om at det ved byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse 
av støykravene og aktuelle støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige 
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støytiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. Vi ber om at støyutredninger følger 
planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige støytiltak blir innarbeidet i 
planen.

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. nr. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. nr. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 
2030 – en felles løsning med EU. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til 
strøm, for eksempel varmepumpe og bioenergi eller bygging av lavenergibygg/passivhus. Vi 
viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 
2009. Videre stiller plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g krav om at planleggingen skal ta 
klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning.

Fylkesmannen ber derfor om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet og at det vurderes 
om det skal stilles krav om at byggeområdet skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren 
varme, jf. PBL § 12-7 nr. 8. I den sammenheng minner vi 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.

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. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen må legges til 
grunn. Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En 
vurdering av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, 
og tilstrekkelige arealer for lek må sikres. Dersom arealer av betydning for barns 
lekemuligheter blir berørt av planforslaget, stilles det i punkt 5d krav om erstatningsarealer. 
Skoleveien for barn i området bør vurderes ut fra eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak.

Det må redegjøres nærmere for natur- og landskapsforhold som et viktig grunnlag for 
utforming av planen. Eventuelle områder av verdi for landskap og biologisk mangfold må 
innarbeides i planen.  Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. 
mars 2004 og Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 

I den forbindelse vil vi også vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold (natur-
mangfoldloven) av 19. juni 2009 der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. 
Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige 
prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må 
derfor som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

Fylkesmannen ber om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming.
Dette er forhold som det må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp 
gjennom egne reguleringsbestemmelser. Vi viser til Lov om forbud mot diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for 
personer med nedsatt funksjonsevne.
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Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal 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. 
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

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
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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

Hov omsorgsboliger - Ringerike kommune - detaljregulering -

varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 17.02.2016 angående varsel om oppstart av reguleringsplan for Hov
omsorgsboliger i Ringerike kommune.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Inne i planområdet er det registrert en automatisk fredet gravhaug. Vi ber om at gravhaugen og dens 
sikringssone legges under en hensynssone d, båndlagt etter kulturminneloven (SOSI-kode H730) og at 
denne hensynssonen får følgende bestemmelse:

«Båndlagt etter Lov om kulturminner av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger 
automatisk fredet kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller 
andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.»

Videre ber vi om at planens reguleringsbestemmelser har med en bestemmelse om varslingsplikten jf. 
Kulturminnelovnes § 8, 2. ledd. Vi foreslår følgende formulering:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og Utviklingsavdelingen i fylkeskommunen kontaktes, jf. 
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd.»

Nyere tids kulturminner
Ingen merknader.

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123
3502 Hønefoss  

Vår dato: 18.03.2016 Vår referanse: 2016/922-4 Vår saksbehandler:
Deres dato: 17.02.2016 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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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)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal



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: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Gunhild Aaby Holt / 46420423 1 6/28904 - 3 1 5/9958 - 7 1 6.03.201 6

Uttale til melding om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for Hov

omsorgsboliger i Ringerike kommune

Statens vegvesen viser til deres brev datert 1 7.02.201 6.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplan legging,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg p å vegne av staten, forvalter av

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sekt oransvar

innenfor vegtransport.

Saken gjelder

Det er varslet oppstart av nevnte planarbeid. Området er på rundt 1 5 daa og er pr. i dag

delvis regulert i reguleringsplan nr. 49 Hov gård, vedtatt 1 5.01 .1 965 og i reguleringsplan

21 8 - 01 Et område ved Hov gård , vedtatt 04.1 1 .1 999. Regulert areal er avsatt til bolig,

anlegg for lek/friområde, almen nyttig formål/barnehage, friluftsområde, kjøreveg og

frisiktsone. Uregulert areal er avsatt til erverv, boligområde, LNF, kommunalteknisk anlegg

og andre restriksjone r i kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007. Vi er kjent med at ny

kommuneplan er under rullering.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 25 omsorgsboliger, personaldel, felles

fasiliteter, uteområde, parkering og trafikkareal og å opphe ve gjeldende reguleringsplan nr.

49 Hov gård.

Reguleringsplanen er vurdert av kommunen til ikke å utløse krav til planprogram eller

konsekvensutredning.
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Området skal ha atkomst fra Fv35 Hønengata via den kommunal e veg en Hov A lle.

Statens vegvesen har f ølgende 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. Vi reg istrerer at det ikke er samsvar mellom kommuneplanen

og foreslått regulering. Kommunen viser til at planarbeidet med rullering av ny

kommuneplan og arbeidet for Hov omsorgsboliger vil skje parallelt og at arealformål i ny

kommuneplan kan endres i dette omr ådet. Vi forutsetter at alle relevante fagområder for

Statens vegvesen utredes i planarbeidet. Det er forhold som knytter seg til arealpolitiske

føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m.

Vi forutsetter at det ikke blir utkjøring til E1 6. Vi forutsetter også at atkomst til planområdet

løses som interne atkomster via lokalt vegnett.

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærm ere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er nødvendig i

dette planarbeidet.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger)

må avklares spesielt. Gående, sykl ende og kollektivtrafikk bør prioriteres høyt, eventuelt

med egne veger for gående, syklende og kjørende.

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.

Normal byggegrense for riks - og fylkes veger er 50 m . B yggegrensen 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. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7.

desember 2004 og kl argjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m. 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

tilgjengeli ghet 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 - 1 442/201 2 og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser.
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Vi minner også om kommunens folkehelsemelding som tar opp at flere bør gå og sykle og

om Sykkelbyavtalen Hønefoss 201 5 - 2020 som er en forpliktende sykkelbyavtale mell om

Ringerike kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Hovedmålet i avtalen er

at sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 prosent innen 2020. Nærværende planarbeid

bør bygge opp under dette.

Vi forutsetter ny uttale senest i forbindelse med off entlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt

Saksbehandler

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



201601401 - 2 Side 1 av 1

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

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Henvendelse til: Knut Oddvar Stene Dato: 17.03.2016
Tlf.: 408 70 400 Saksref.: 201601401 - 2
Faks: Deres ref.: 15/9958 - 7
E - post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no Vedlegg:

Ringerike kommune - Merknad til oppstart av planarbeid, Hov omsorgsboliger.

Vi viser til varsel om oppstart. Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har
således ingen merknader.

Med hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk



Fra: karianne berg [kariberg1@live.no] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 10.03.2016 10:34:17 
Emne: 0605_419 Oppstart av planarbeid Hov omsorgsboliger 
Vedlegg:  
Innspill til planarbeidet  
  
Med bygging av omsorgsboliger med totalt 25 enheter ber vi i Hov Alle 7 om at biltrafikken i 
gaten blir sett på. Det er i dag stor trafikk og det kjøres fort.  
  
Vi ber om at det vurderes å legge til rette for  fortau eller i alle fall at det bygges 
flere  fartsdumper slik at hastigheten på bilene tvinges ned. Ser  gjerne at det kommer 
en fartsdump utenfor Hov Alle 5, 7 og 9, ett sted. 
  
  
Håper dette blir tatt med i vurderingen.  
  
Mvh 
Karianne Berg 
Hov Alle 7 







 

Hilsen 
Tore Bakken, Harald Hårfagres Vei 19, 3515 Hønefoss. 
Mobil: 909 21 938, E-post: toreba19@gmail.com 
 

Ringerike Kommune         17.3.2016 

Areal- og byplankontoret 

Postboks 123 

3502 Hønefoss 

 

 Hei,  

Vi har følgende innspill til deres brev av 17.2.2016, Saksnr. 15/9958-7. Løpenr. 5408/16. Arkivkode PLN 999. 

0605_419 Detaljregulering for Hov omsorgsboliger - varsel om oppstart av planarbeid. 

 

Vi er eiere av tomt 87/489, Harald Hårfagres vei 19 som ligger inntil område som er avsatt til 

Lekeplass/friområde i dagens reguleringsplan. Med deres forslag vil nåværende og fremtidige generasjoner 

i området miste muligheten for lekeplass og tap av friområde for all fremtid.  

Vi synes at presentert bebyggelse i mulighetsstudie for området blir voldsomt stort og vil skape innsyn på 

vår tomt og i bolig som det vil være vanskelig og skjerme seg mot når det planlegges bygd i flere etasjer. 

Vi vil miste den beliggenheten og utsikten som er det som vi mener gjør vår eiendom attraktiv og unik. 

 

Vi finner foreslått utbygging av denne skala som ikke passende blant eksisterende bebyggelse. 

For oss vil dette bety: 

1. Vår eiendom mister den unike beliggenheten og utsikten. 

2. Nåværende og fremtidige generasjoner i området mister muligheten for lekeområde/friområde for 

all fremtid, hvis området endres i reguleringsplanen. 

3. Bygging i denne skala vil være negativt for vår eiendom. 

4. Vi vil få innsyn på tomt og i bolig som det vil være vanskelig og skjerme seg mot 

5. Bebyggelse rundt er for det meste er på 1 plan, byggehøyde burde ikke overstige dette. 

6. Økt trafikk på en smal vei og vil begrense mulighetene for brøyting langs nåværende vei. 

7. Vår Eiendommen blir mindre attraktiv i boligmarkedet med mulig planlagt bebyggelse. 

 

 
Illustrasjon på hva som er tenkt. Det er vår eiendom som ligger i hjørne på Tomt 1, Hov vest 

 
Hvis kommunen går videre med denne planstudien og omregulering av eksisterende reguleringsplan vil 

kommunen/nye eiere erstatte/kompensere for ovenstående punkter. Evt. å dekke juridisk bistand og 

lignende om nødvendig. 
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Ringerike Kommune         17.3.2016 

Areal- og byplankontoret 

Postboks 123 

3502 Hønefoss 

 

Innspill til deres brev av 17.2.2016, Saksnr. 15/9958-7. Løpenr. 5408/16. Arkivkode PLN 999. 

0605_419 Detaljregulering for Hov omsorgsboliger - varsel om oppstart av planarbeid. 

 

Vi er boligeiere rundt Tomt 1, Hov vest. Et område som er avsatt til Lekeplass/friområde i dagens 

reguleringsplan.  

 

Med deres forslag vil nåværende og fremtidige generasjoner i området oppleve: 

 Tap av utsikt for all fremtid 

 Tap muligheten for lekeplass og friområde for all fremtid. 

o Område fremstår i dag som naturtomt men ble tidligere brukt av barn i området til lek som 

blant annet akebakke vinterstid, blir borte hvis området omreguleres. 

o Eneste lekeområde på denne siden av en svært trafikkert Hov Allé, siden blant annet 

trafikk til Hov dagsenter og Hov gård bofellesskap går på den veien, som har økt trafikken 

på den veien. 

 Bebyggelse i mulighetsstudie passer ikke inn blant eksisterende bebyggelse. 

o Nærmeste bebyggelse er for det meste 1 plan 

 Et så stort bygg vil være urimelig ulempe i området. 

 Begrense mulighetene for brøyting langs nåværende vei. 

 Hva med parkeringsforholdene i studie er det tegnet inn 7 plasser som tilsvarer 1 plass pr. leilighet. 

Man må vel regne med en del trafikk i forbindelse 7 boenheter. Veien er allerede smal, så hvor er 

det tenkt at biler som kommer skal parkere. Vil 1 plass være tilstrekkelig pr enhet. 

 

 
Illustrasjon på hva som er tenkt. 

 

 Hilsen 

  Nærmeste naboer i området av den planlagte mulighetsstudien for Tomt 1, Hov vest 

   



 

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 arealforvaltningen 

Areal- og byplankontoret 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9958-15 11241/16 PLN 419  18.03.2016 

 

Uttalelse til planforslag til detaljregulering for Hov omsorgsboliger 

 

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes internettnettside «419 Hov 

omsorgsboliger – oppstart», datert 17.2.2016. 

 

Vår hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern anser at valg av beliggenhet for bygg for bofellesskap 

og omsorgsboliger er akseptabel, og har følgende anbefalinger til utformingen: 

 Boligbyggene tilrettelegges med universell utforming*
)
. 

 Uteoppholdsplasser tilrettelegges med universell utforming*
)
 

 Interne gangarealer mellom boligblokkene, på uteoppholdsarealene og til parkeringsplasser 

tilrettelegges med universell utforming*
)
 og trafikksikker løsning. 

 Et tilstrekkelig antall HC-parkering etableres ved hovedinngangene. 

 Parkeringsplassene etableres slik at uteoppholdsarealene framstår som helhetlige, 

sammenhengende og trafikksikre. 

 Bygg og parkeringsareal legges i tilstrekkelig avstand fra barnehagens lekeplass.  

 Boligbyggene og uteoppholdsarealer skjermes tilfredsstillende i forhold til veitrafikkstøy. 

 Stille rom i leilighetene skjermes i forhold til støy fra lekende barn. 

 Hensynet til barnehagens behov for lekeplasser i naturlig terreng ivaretas.   

 

*Med universell utforming menes:  

De syv prinsippene for universell utforming oppfylles for alle fem hovedgrupper av 

funksjonshemmede 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



HØRI NGSUTTALELSE BYGGI NG AV OMSORGSBOLI GER HOV

Ringerike kommune bryter med konvensjonen for retti ghetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Ringerike kommune har ute på høring planer for bygg ing av omsorgsboliger til mennesker med
utviklingshemming. Det er planlagt to boliger på Ho v, en bolig med syv boenheter og en med
atten enheter. Ringerike kommune har ikke invitert NFU til å uttale seg om planene, til tross for
at NFU er Norges største interesseorganisasjon for og med mennesker med
utviklingshemming. NFU Ringerike og Hole ser med be kymring på den planlagte 18-enheters
boligen. Vi mener kommunen med denne boligen bryter med artikkel 19 i konvensjonen om
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevn e. Artikkel 19 i konvensjonen handler om
retten til å bo uavhengig og integrert i lokalsamfu nnet. Dette innebærer en avvikling av adskilte,
samlede og sosialt isolerte miljøer, og retten til selv å bestemme hvordan og med hvem de skal
bo. Vi mener kommunen, med dt planlagte bofellesska pet, vil bryte mot begge disse
prinsippene.

Den 18-enheterstore planlagte boligen, med integrer t enhet for ansatte, impliserer en
reinstitusjonalisering av mennesker med utviklingsh emming. Allerede vet vi at mange
mennesker med utviklingshemming i Ringerike kommune er begrenset i sin hverdag av
ordninger der hensynet til ansatte, deres rutiner o g profesjonsfellesskap, er overordnet den
enkeltes interesser og ønsker. Hensynet til felless kapet står i veien for den enkeltes behov for
sosialt fellesskap, og deltakelse i fritidsaktivite ter og sosiale sammenhenger. Det planlagte
bofellesskapet vil forsterke slike praksiser. All f orskning viser at samlokalisering i store
bofellesskap av mennesker med behov for støtte i hv erdagen verken gir bedre fagmiljø eller
bedre levekår for de som bor der. Det planlagte bof ellesskapet vil føre til isolering og
segregering, og i praksis manglende mulighet til se lv å ha innflytelse på egen hverdag og
hvordan den enkelte får mulighet til å utfolde seg.

De to tomtene som skal utbygges ligger nært ved Hov omsorgssenter og Hønen bo og
mestringssenter. Ved å lokalisere et stort bofelles skap i det samme geografiske området bidrar
kommunen til en geografisk segregering av mennesker med ulike støttebehov. Gjennom vedtak
om bygging av bofellesskapene på Hov, antar kommune n at mennesker med ulike
funksjonsnedsettelser er en enhetlig gruppe med lik e behov. Den enkeltes behov for
selvbestemmelse og livsutfoldelse svekkes. Videre e r det grunn til å tro at lokaliseringen vil føre
til kollektiv sosial isolering og manglende inklude ring. Området ligger et stykke utenfor sentrum,
slik at beboere vil være avhenging av skyss til og fra aktiviteter. Forskning viser at mennesker
med utviklingshemming som bor i store bofellesskap har dårligere sosiale nettverk enn
mennesker som bor i egne boliger eller i små bofell esskap. Forskning viser også at mennesker i
store bofellesskap i større grad enn andre er uten sysselsetting, eller at de sysselsettes i
aktiviteter i bofellesskapet. Å kalle en 18 enheter s bolig for et bofelleskap, er således
misvisende. Kommunen er på god vei til å etablere e n ny institusjon for mennesker med
utviklingshemming.

Personer med utviklingshemming har i langt mindre g rad enn andre anledning til å velge hvor
de skal bo og hvem de skal bo sammen med. Dette er rettigheter andre mennesker tar som en

NFU Ringerike og Hole lokallag
NFU Buskerud fylkeslag

Org. nr 971313285

www.nfunorge.org



selvfølge. Retten til selv å velge hvem de skal bo sammen med er ytterligere svekket i
tilknytning til store bofellesskap. I tillegg er me nnesker som bor i store bofellesskap naturlig nok
prisgitt fellesskapet og andres valg. De er i størr e grad avhengig av andre, og må forholde seg
til strukturer som defineres av fellesskapet. De ha r mindre valgfrihet, og mindre mulighet til å ha
innflytelse på egen situasjon og hverdag. Store bof ellesskap svekker den enkeltes rett til
uavhengighet.

Kommunen er i tråd med konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt
funksjonsevne pliktig til å sørge for at enkeltmenn esker har den støtten de trenger for å kunne
bo uavhengig og inkludert i lokalsamfunnet. Forskni ng viser at denne støtten fungerer best for
mennesker som bor i egen bolig eller i små bofelles skap der to til seks personer bor sammen.
Det er ingen holdepunkter for at større bofellesska p gir større økonomisk eller faglig gevinst for
kommunen. Kommunen, lokalsamfunnet, og ikke minst m ennesker med utviklingshemming
selv, har alt å tjene på at kommunen bruker sine re ssurser på å legge til rette for nødvendig og
tilpasset støtte for den enkelt slik at han eller h un får mulighet til deltakelse og medvirking.

Edel Farstad Syversen, Inger Tronrud og Lena Lybæk, NFU Ringerike og Hole lokallag/NFU
Buskerud Fylkeslag



Ringerike kommune
Utbygging - Teknisk forvaltning

Møtereferat
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

15/8408-8 8097/16 PROS 10008 02.03.2016

Prosjektnavn: Hov alle omsorgsboliger
Møtetype: Avklaringsmøte
Møtested: Hov barnehage Neste møte: -
Dato: 23.02.16 Dato: -

Deltakere:
Firma/ Rolle: Kontaktperson: Init: Til

stede:
Kopi: Epost:

Hov barnehage/ daglig leder Kari Haugerud
Dahl

KD X post@hov - barnehage.no

Foreldre representant Amund Gravdahl AG X amund@hetor.no

Ringerike kommune/ Leder
eiendomsforvaltning

Per Christian
Frøyslie

PF X Per.froislie@ringerike.kommune.no

Ringerike kommune/
Prosjektleder

Trond Skogdal TS X Trond.skogdal@ringerike.kommune.no

Sak: Tekst: Ansvar: Frist:
1.0 Generelt/ info:

Avklaringsmøte med Hov barnehage i forbindelse med pågående
reguleringsprosess. Det utarbeides ny reguleringsplan for
omsorgsboliger som planlegges etablert på tomt som grenser mot
barnehagen. Deler av uteområdet til barnehagen er i dag på et
område som på eksisterende reguleringsplan er de finert som
«friområde» . Det foreligger en leieavtale mellom Hov barnehage og
Ringerike kommune på leie av dette området. Avtalen er signert i
desember 2006 med gyldighet 5 år og automatisk fornying med 5
nye år gitt ingen oppsigelse av avtalen .

Det er nødvendig med en gjennomgang av barnehagen sitt behov
for å definere hvor stort område på ny reguleringsplan som bør
inngå som friområde. Forhold som berører trafikk/ parkering
situasjonen i området bør og drøftes med barnehagen i forbindelse
med et ablering av ny reguleringsplan.

2.0 Uteområde/ friområde:



Barnehagen har i dag 73 barn. Uteområdet innenfor inngjerdet
område på tomten er for lite, godkjenningen for barnehagen fra
1998 forutsetter at deler av «friområde» (område mellom
barnehage og ny foreslått tomt for omsorgsboliger) benyttes.

Det foreligger ingen spesifikke krav til størrelse av uteområder for
barnehager i Ringerike kommune. KD og TS undersøker normtall/
erfari ngstall.

Etterskrift: kunnskapsdepartementets merknad til barnehageloven
fastsetter 6 ganger størrelsen av leke - og oppholdsareal innendørs
til å være en veiledende norm for lekeareal ute. I følge KD er
størrelsen på leke - og oppholdsareal innendørs ca. 350 kvm. De tte
tilsier at leke - og oppholdsareal ute bør være i størrelses ordenen
2100 m2. En grov måling ved bruk av Ringerike kommune sin
digitale kart - tjeneste viser at størrelsen på eksist.uteområde
innenfor barnehagen sin tomt er ca. 1500 m2. Størrelsen på
uteo mrådet som barnehagen benytter innenfor eksist. friområde er
ca. 1100 m2.

3.0 Planer omsorgsbolig/ m ulighetsstudie

Det foreligger en mulighetsstudie med 2 alternativer til plassering
av ny bygningsmasse på tomt en som grenser mot barnehagen.
Planene for det ene alternativet bruker uteområdet som en del av
tomtearealet, i det andre alternativet er dette arealet beholdt som
en grønn buffer mellom omsorgsboligene og barnehagen.

For øyeblikket er det ikke bestemt hvilket alternativ som skal
utredes vide re. Uavhengig av valg av tomtelø sning for
omsorgsboligene vil prosjektleder for omsorgsboligene søke å
ivareta at størst mulig del av friområdet bevares og blir satt av til
dette formål på ny reguleringsplan. Samtidig er det viktig ikke å
begrense mulighet en for etablering av nye omsorgsboliger. Som et
minimum bør det legges til grunn at normtall for nødvendig
uteareal til barnehagen skal tilfredsstilles (2100 m2).

I forbindelse med videre planlegging av omsorgsboliger bør det og
hensyn tas ønske fra barne hagen om å benytte deler av øvrig
område på tomten som friområde, gjelder hovedsakelig skråning
mot nord - vest som på vinterstid benyttes til lek og aking.

4.0 Parkering situasjon:

Det er begrenset med parkeringsmuligheter i området. Situasjonen
må ses på samlet ved pla nlegging av nye omsorgsboliger. Området
(grusplass) ved siden av friområde benyttes per i dag til parkering
for de ansatte i barnehagen (ca. 15 p - plasser), øvrig del av området



rundt barnehagen brukes til henting/ levering. Følgende forhold/
muligheter bør vurderes i forbindelse med videre planlegging av
omsorgsboliger:

- Jordvoll ved barnehage bør fjernes for å gi plass til flere
parkeringsplasser og snuplass.

- Mulig sambruk av parkeringsplasser for omsorgsbolig og
ansatte ved barneh age vil kunne frigjøre areal. I
omsorgsprosjektet er det i utgangspunktet tenkt ca. 10 p -
plasser.

Referent:
Trond Skogdal (prosjektleder).
Utbygging - Teknisk forvaltning



Ringerike kommune
Utbygging

Møtereferat
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

15/8408-12 26674/16 PROS 10008 01.07.2016

Prosjektnavn: Hov omsorgsboliger
Møtetype: Informasjonsmøte
Møtested: Follum Neste møte: -
Dato: 01.07.16 Dato: -

Deltakere:
Firma/ Rolle: Kontaktperson: Init: Til

stede:
Kopi: Epost:

Nabo Sven Høvik SH X sven@hovik.com

Nabo Cato Fugleberg CF X cafugle@online.no

Nabo Jorunn Rua
Gilhuus

JG X -

Nabo Tore Bakken TB X T oreba1 9@gmail.com

Eiendomsservice Edgar
Bentebråten

EB X edgar@eiendomsservice.com

Eiendomsservice Dagfinn B.
Aslak srud

DA X -

Rambøll/ planlegger Rune Tøndell RT X -

Ringerike kommune/
prosjektleder

Trond Skogdal TS X -

Sak: Tekst: Ansvar: Frist:
1.0 Generelt:

Informasjonsmøte med naboer/ interessenter i forbindelse med
pågående reguleringsprosess og planforslag for planl agt utbygging
av omsorgsboliger ved to tomter på Hov . Gjennomgang av planer
med hensikt å få innspill fra berørte parter før ferdigstillelse av
planforslag og videre prosjektering høsten 2016.

Gjeldende planforslag og foreløpige utbyggingsplaner for de to
tomtene ble gjennomgått, samt det ble freml agt
perspektivte gninger og sol/ skygge analyser.

2.0 Tomt Øst:

Ingen spesielle innsigelser eller merknader ved presentasjon av foreliggende planer
for Tomt Øst.

3.0 Tomt Vest:



Ved gjennomgang av alternative planer (2 alternativer) for tomt
Vest ble det uttrykt bekymring fra naboer i forhold til beliggenhet
og prob lematikk i forhold til innsyn. Begge alternativer, som de
foreligger, medfører at byggene lig ger tett opp mot nærme ste nabo
og gir forholdsvis omfattende innsyn. PL (prosjektleder) påpeker at
et nytt alternativ til utforming er under planlegging og vil i sam råd
m ed arkitekt vurdere nærmere forhold som går på plassering av
bygg i forhold til naboer, høyder, in nsyn, etc, i den v idere
planleggingen.

4.0 Bakgrunn for valg av tomter:

Naboer/ interessenter stiller spørsmålstegn til valg av tomer for
prosjektene og om tomtene er egnet i forhold til planlagt bruk.
PL kjenner ikke til detaljer i forhold til valg av tomter , men vet at
det har vært gjort vurderinger tidligere i forhold til andre tomter /
muligheter og at mye av bakgrunnen for plasseringen går på sentral
beliggenhet, størrelse på tomter og samlokalisering i forhold til
øvrige omsor gsboliger på Hov.

De som ønsker en nærmere forklaring/ redegjørelse i forhold til
bakgrunnen for valg av tomter bes ta kontakt med ko mmunalsjef
for Helse og omsorg. Kontaktperson, Sveinung Homme
( sveinung.homme@ringerike.kommune.no ).

5.0 Trafikkmessige forhold og parkering:

I forbindelse med utarbeidelse av nytt planforslag har det blitt
gjennomført en trafikkanalyse. Anbefalingene fra denne legges til
grunn ved innsending av planforslag. Trafikkanalysen anbefaler
blant an net å etablere fortau langs Hov alle (til kryss ved
Hønengata), samt å etablere et minimum antall nye
parkeringsplasser i tilknytning til de nye boligene.

Naboer påpeker at behovet for parkering i området er stort og at
tidligere erfaring viser at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig
antall parkeringsplasser medfører dette mye ulovlig gateparkering
og en « forslumming » av området.

6.0 Lekeområder:

Naboer uttrykker bekymring i forhold t il manglende lekearealer ved
regul eringsendring til boligformål. Dette er et forhold som skal
ivaretas ved utarbeidelse av ny plan, det vil blant annet bli sett på
alternative om råder, samt mulighet for utvidelse av og felles bruk
av eksisterende lekeområde til barnehagen.



7.0 Videre framdrift:

Nytt planforslag er planlagt med ferdigstillelse i løpet av august.
Planforslaget vil bli sendt ut til naboer med mulighet for
kommentarer/ innsigelser før det blir vedtatt. Den videre prosessen
tilsier at ny reguleringsplan kan foreligge i løpet av desember 2016.
Naboer/ interessenter som ønsker å bli holdt løpende orientert om
det videre planarbeidet samt forhold rundt ny alternativ plan for
tomt vest (foreldrekonsept) bes å underrette undertegnede om
dette pr epost.

Referent:
Trond Skogdal
Utbygging
trond.skogdal@ringerike.kommue.no
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Arkivsaksnr.: 15/9958-1   Arkiv:   

 

Detaljregulering for Hov omsorgsboliger - oppstart av 

planarbeid  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 Hov gård stadfesta i 1965 og plan nr. 218-01 Et område ved 

Hov gård, egengodkjent i 1999.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Etter bestilling fra Ringerike kommune v/Helse og omsorg har Ringerike kommune 

v/Utbygging tatt initiativ til å starte opp en reguleringsplan for omsorgsboliger ved Hov allé.  

Planinitiativet berører arealer som i kommuneplanens arealdel er avsatt til friområde og 

landbruks-, natur- og friluftsformål.  

 
Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss, med innkjøring via Hov allé. Deler av området 

brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst. Området for øvrig framstår 

som naturtomt.  

 

Når det gjelder infrastruktur har kommunen en avløpsledning som går gjennom området til 

Hov pumpestasjon. I samme grøftetrase ligger også en signalkabel. Vegene i området er 

kommunale.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter. Se 

oversiktskart i vedlegg 1, hvor eiendommen er markert med tomt 1 og 2. 



 

På tomt 1 Hov vest er det ønske om å etablere omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i 

selveide enheter som borettslag. På tomt to Hov øst er det ønske om omsorgsboliger i 

bofellesskap med 18 enheter samt personaldel. I tillegg kommer felles fasiliteter, uteområde 

og parkering på begge tomtene.  

 

Mulighetsstudie 

Det er utarbeida en mulighetsstudie som viser to alternative forslag til løsning for utforming 

og plassering av bygningsmasse, utearealer og adkomstveger (se vedlegg 2 og 3). Studien er 

utarbeida av Asplan viak i samråd med Ringerike kommune og referansegruppe. Valg av 

løsninger er ikke konkludert, og vil være en del av planprosessen.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 49 Hov gård stadfesta i 1965 og 

218-01 Et område ved Hov gård, egengodkjent i 1999. Reguleringsformål i disse planene er 

lekeplass, friområde, spesialområde friluftsområde og kjøreveg. Se vedlegg 3.  

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold  

I desember 2015 ble det utlyst anskaffelse av fagkyndig plankonsulent til å utarbeide 

planforslaget. Formelt oppstartsmøte for planarbeidet vil avholdes i januar 2016. Varsel om 

oppstart av planarbeidet vil avvente oppstartsmøte og politisk behandling av oppstartsaken i 

januar.  

 

Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune v/Utbygging er forslagstiller. 

Planområdet vil omfatte deler av eiendommen gnr/bnr 87/1 som er eid av Ringerike 

kommune. Planavgrensning er foreløpig ikke endelig avklart, og vil bli drøfta nærmere på 

oppstartsmøtet.  

 

Konsekvensutredning (KU) 

Da planavgrensning ikke er endelig fastsatt er det foreløpig usikkert om tiltaket vil utløse 

krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven. Dersom dette kravet utløses blir det en noe mer omfattende planprosess, 

med planprogram og KU etter forskrifta. Kravet utløses ved regulering av mer enn 15 daa til 

nytt utbyggingsformål. Planen er uansett omfattet av forskriftas § 3b) detaljreguleringer på 

inntil 15 daa som innebærer endringer av overordna plan. Det vil si at KU må vurderes 

nærmere. Uansett om kravet utløses eller ikke, så skal konsekvenser beskrives i 

planprosessen.  

 

Fagkyndig skal i forkant av oppstartsmøte vurdere planavgrensning og om krav om KU blir 

utøst. Dette vil bli drøfta nærmere på oppstartsmøtet.  

 

I denne saken vil sentrale temaer å omtale i planbeskrivelsen være (lista er ikke 

uttømmende):  

- Universell utforming 

- Høyder 

- Tilknytning til gang- og sykkelvegnett 

- Parkeringsløsninger og mulig sambruk  

- Omdisponering av LNF. Området er registrert med svært god jordkvalitet, og grenser 

mot fulldyrka jord som i jordfaglig vurdering er klassifisert som A-jord. Buffer 

mellom bebyggelse og fulldyrka jord bør vurderes. 



- Omdisponering av lekeareal. Rikspolitisk retningslinje for barn og unges interesser 

er aktuell i denne sammenheng.  

- Støy. Deler av området ligger innenfor gul støysone fra E16 Hvalsmoveien.  

- Kulturminner. Det er ingen registreringer i selve området, men noen registreringer i 

området omkring. Det vil trolig bli krav om arkeologisk registrering av området.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til formålene landbruks-, 

natur- og friluftsformål, friområde og kommunalteknisk anlegg.  

 

Planinitiativet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Oppstartsaken legges derfor 

fram for både hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. 

Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Reguleringsprosessen vil gå parallelt med 

kommuneplanrevisjonen, og i forslag til ny arealdel vil det kunne foreslås å endre 

arealformål i dette området.  

 

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.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om å starte opp 

planarbeidet. 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 §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. 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 / tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyret vedtok 10.12.2015 sak 159/15 Handlingsprogram 2016-2019 og Budsjett 

2016. Her er det avsatt 16,7 millioner til Hov omsorgsboliger i 2016 og 2017 (punkt 3.5.3). 

 

Forslagstiller Ringerike kommune v/Utbygging skal bekoste aktuelle utredninger og 

undersøkelser i planarbeidet. Prosjektet vil videre finansieres med husbankfinansiering og 

husleie til beboere.  

 

Planforslaget anses ikke for å være et privat planforslag, og det tas derfor ikke 

saksbehandlingsgebyr. Kommunen tar saksbehandlingsgebyr for behandling av private 

planforslag, jf. pbl. § 33-1. Et planforslag er ikke privat når de tiltak som planen åpner for 



skal ivareta offentlige interesser og skal gjennomføres med bevilgninger over offentlige 

budsjetter (Kommunal og moderniseringsdepartementet, spørsmål og svar).  

 

Rådmannens vurdering 
Omdisponering av LNF og lekearealer vil være sentralt i denne saken og må utredes 

nærmere i planprosessen. Etablering av omsorgsboliger er et viktig samfunnsbehov, og 

rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet.  

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart 

2. Mulighetsstudie tomt 1 – Hov vest* 

3. Mulighetsstudie tomt 2 – Hov øst*  

4. Gjeldende reguleringsplaner* 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-3  Arkiv:   

 

Sak: 8/16 

 

Detaljregulering for Hov omsorgsboliger - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov omsorgsboliger.  

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 Hov gård stadfesta i 1965 og plan nr. 218-01 Et område ved 

Hov gård, egengodkjent i 1999.  
3. Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.  

 
 

Behandling i Formannskapet 19.01.2016: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov omsorgsboliger.  

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. Dette 

gjelder plan nr. 49 Hov gård stadfesta i 1965 og plan nr. 218-01 Et område ved Hov gård, 

egengodkjent i 1999.  

3. Det må gis adkomst til Naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 











 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5443-4  Arkiv: L12  

 

Sak: 26/17 

 

Saksprotokoll - 428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5443-3   Arkiv: L12  

 

428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_428 Detaljregulering for Nedre 

Klekkenhagen. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert 

småhusbebyggelse i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i 

dag av et avgrenset jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil 

være en naturlig utvidelse av et etablert boligområde. Det grenser delvis til reguleringsplan 

390 «Klekkenhagen boligområde» vedtatt 26.5.2016. Store deler av planområdet er avsatt 

som boligområde i kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei 

og ut i veikryss på fv. 163. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del av 

planområdet inn i det som er avsatt som LNF område i kommuneplan. Planen fremmes som 

en detaljregulering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Boligpartner AS ønsker å etablere konsentrert 

småhusbebyggelse i området. Planområdet er ikke tidligere regulert. Omfanget av planlagt 

bebyggelse utløser krav om regulering av området. Store deler av planområdet er avsatt til 

boligområde i kommuneplan. En begrenset del av planområdet strekker seg inn i et område 

som er avsatt til LNF område i kommuneplan.  

 

 

   

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 



Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene 102/101 og deler av 

102/55, 102/47, 102/2 og 2163/1. Området ligger ca. 4 km øst for Hønefoss, sør for fv. 163 

Klekkenveien. Planområdet ligger i et etablert eneboligområde og består i dag av et jorde 

med dyrket mark og veiareal.  

 

Adkomst til området er fra fv. 163 Klekkenveien, ned langs Nedre Klekkenvei og inn på 

Heggestubben. Nedre Klekkenvei og Heggestubben er private veier. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet ønskes å reguleres til boligformål og veiformål. Forslagstiller har planer om 

oppføring av 2 firemannsboliger og 2 tomannsboliger. Området med boligformål foreslås å 

inneholde åpen parkering og parkering i garasje, område avsatt til renovasjon, privat uteareal 

og felles areal bestående av gangstier, grøntområde og lekeplass. Det er et ønske fra 

forslagstiller å anlegge ny bebyggelse med en høyere utnytting enn eksisterende 

omkringliggende bebyggelse. Foreslått utnyttelse for planen er 40 % BYA.  

 

Planområdet ligger i et etablert eneboligområde sentralt i Haugsbygd, som er et av de 

prioriterte tettstedene i Ringerike kommune. Området har god tilgang til kollektivtransport til 

Hønefoss og Haugsbygd, gang- og sykkelavstand til barne- og ungdomsskole i Haugsbygd og 

til andre sentrale servicetilbud. Planområdet ligger rett sør for detaljreguleringsplan 390 

«Klekkenhagen» hvor det er lagt til rette for 36 boenheter i form av kjedet enebolig, 

firemannsbolig og leiligheter i lavblokk. En fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende 

boligområde kan begrense utbygging av store sammenhengende landbruksområder og samle 

et eventuelt utbedringsbehov av infrastruktur til mindre områder. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Boligpartner AS er forslagstiller. Se vedlagt 

kart som viser foreslått planavgrensning.  

 

Forslag til avgrensning inkluderer område for boligformål og veiformål. Totalt areal innenfor 

planavgrensning er ca. 9,1 daa, hvor ca. 3,9 daa er avsatt til boligformål. Ca. 2,5 daa består 

idag av dyrket mark.  

 

Planområdet ligger hovedsakelig i et område som er avsatt til boligformål i kommuneplan. En 

begrenset del av planområdet, lang veikryss ved fv. 163 og langs deler av adkomstvei, 

strekker seg inn et område avsatt som LNF område i kommuneplan. Størrelsen på innlemmet 

LNF areal er ca. 2063 m2. Av disse består ca. 540 m2 av eksisterende vei. Resten består av 

veigrøft og åpen fastmark på et område tilhørende Klekken gartneri. Denne del av 

planområdet er innlemmet for å kunne gjennomføre eventuelle utbedringskrav på 

infrastruktur. Hvis det ikke kreves utbedring av infrastruktur som følge av planen så kan 

planavgrensningen innsnevres og LNF området vil da ikke inkluderes i planområdet.   

 

LNF området som kan bli berørt i forbindelse med planen vurderes å bli gjort om fra LNF til 

boligformål i revideringen av kommuneplanens arealdel. Dette er under vurdering og ikke 

vedtatt på dette tidspunkt. 

 



Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 102/101 og deler av 102/55, 102/47, 102/2 og 

2163/1. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel.  

Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud 

med variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje i et av de 

prioriterte lokalsamfunna i kommunen. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til boligformål og LNF 

område.  

 

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område.   

 

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.  

 

Denne saken anses som prinsipiell / er ikke i tråd med overordna plan, og oppstartsaken 

legges derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og/eller 

formannskapet. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

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 dyrka areal på ca. 2,5 dekar og dyrkbart areal på 

ca. 1,5 dekar (store deler dyrkbart areal består idag av veigrøft). 

 

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.  

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Rådmannens vurdering  

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å regulere området til boligformål med tilhørende 

veiformål, begrunnet med at det ligger i et sentralt og allerede etablert boligområde. De 

planlagte boligtypene vil bryte noe med eksisterende, omkringliggende bebyggelse. 

Eksisterende boligområde vil dog få en noe annen karakter ved utbygging av kjedet 

eneboliger, firemannsboliger og lavblokk i forbindelse med vedtatt detaljreguleringsplan 390 

«Klekkenhagen boligområde» er etablert. Foreslått bebyggelse vil dermed ikke skille seg ut, 

uten bidra til utvikling av et variert boligområde.  

 

Rådmannen er klar over at en del av planen er i strid med kommuneplan da avgrensningen 

strekker seg inn i et LNF område. Konsekvensen av at LNF areal blir brukt i en eventuell 

utbedring av veikryss og adkomstvei vil være minimal i negativ forstand. Delen som strekker 

seg inn i LNF område er smal og langstrakt og består til store deler av eksisterende vei og 

veigrøft. En eventuell utbedring av veikryss og adkomst vil få positive effekter for både 

eksisterende bebyggelse og foreslått bebyggelse og vil veie opp for tap av et begrenset LNF 

areal. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Adkomstvei til området som foreslås utbygget går langs Nedre Klekkenvei og inn på 

Heggestubben. Dette er private veier. Rådmannen anbefaler at det lages en avtale med veieier 

om veirett i forkant av 1. gangsbehandling.  

 

Det er viktig å vurdere situasjonen for myke trafikanter og for trygg skolevei. Rådmann ber 

om at det undersøkes og avklares eventuelle behov for avbøtende tiltak i forhold til dette og 

hvordan det kan sikres i planen. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Gjennomføring av planen vil ikke påvirke landskapsbildet i noen større grad. Jordet som 

foreslås bebygget omkranses av boliger. 

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som viktig at ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer 

og krav om universell utforming. 

 

 

 

Utearealer og lekeplass 



Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode utearealer, inkludert en 

nærlekeplass, i forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en størrelse i tråd med gjeldende 

krav, og ellers være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til 

praktiske gjøremål, materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og annet. 

 

Det er foreslått en høyere utnyttelse enn i den omkringliggende bebyggelsen. Rådmann er 

positiv til dette under forutsetning at utearealer håndteres på en svært god måte. Dette er 

nødvendig for å kunne oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Forslaget ønsker å legge til rette for utbygging i et område som er sentralt lokalisert i forhold 

til kollektivtrafikk og det er gang- og sykkelavstand til skole, butikk og andre tilbud i 

Haugsbygd. En høyere utnyttelse, og fortetting av et sentralt og etablert boligområde kan 

bidra til å begrense klimagassutslipp pga. tilgang til andre transportmiddel enn bil. 

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. En høy 

utnyttelse vurderes av rådmann som positiv, hvis utforming av utearealer blir godt ivaretatt. 

En fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende boligområde kan bidra til en begrensning 

av utbygging av store sammenhengende landbruksområder og samle et eventuelt 

utbedringsbehov av infrastruktur til mindre områder. En berøring av et begrenset LNF 

område i forbindelse med en eventuell utbedring av veikryss og adkomstvei som følge av 

planen anser rådmann ikke bør være et hinder for å kunne legge til rette for boligutbygging i 

området. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmann oppstart. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Flykart som viser LNF areal i planområdet 

4. Foreløpig illustrasjonsplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Nedre Klekkenhagen - oppstartsmøte  

STED:  Storgata 13, Ringerike kommune 

TID:   01.12.16, kl. 13-15 

REFERAT SENDES TIL:  

Rolle Navn og e-post Til stede 

Forslagsstiller  Line Danielsen Boligpartner AS på 

vegne av VS Eiendom 

  

x 

Fagkyndig Boligpartner AS ved Line Danielsen og 

Ouren Hommel  

 

x 

 

Grunneier 

 

VS Eiendom AS stiller på vegne av 

grunneier Nils Sætrang 

x 

Andre Skeie VS Eiendom x 

Tor Skeie VS Eiendom x 

John-Petter Sandvold Sandvold boliger AS x 

Eirik Vennerød VS Eiendom x 

Henning Gulbrandsen Boligpartner AS x 

Poul Skov Clausen Grunneier  x 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Lars Torstensen Lindstøl x 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Linda Engstrøm x 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim  

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum x 

RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen x 

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther  

RK, Miljøvern  Lisa Helgesson  

RK, Teknisk forvaltning Roger Sørslett  

RK, Tekniske forvaltning Utbygging Lene Grimsrud x 

RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  

RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud  

RK, Eiendomsforvaltning Per Christian Frøislie x 

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: 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

Planområdets beliggenhet: Haugsbygd 

Gnr/bnr: 102/101, 102/55 m. fl.  



 

2 
 

Planområdets størrelse, ca daa: 9,5  

Dagens innhold og bruk: Landbruk 

Historikk:  

 

Forslagsstillers planinitiativ: Konsentrert småhusbebyggelse 

 

3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: Boligområde  

☐ Evt. aktuelle bestemmelser:  

 

Reguleringsplaner  

☒ Planområdet er uregulert 

☐ Planområdet er regulert i reguleringsplan:   

☒ Tilgrensende reguleringsplaner: 390 Klekkenhagen boligområde 

 

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: 

☐ 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:  

 

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.  

 

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 
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☒ 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. Er det 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 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☒ Parkering, herunder sykkelparkering 

 

Aktivitet for alle 

☒ Universell utforming 
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☒ 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: Forslagstiller vurderer dette og melder fra til kommunen hvis det er aktuelt 

med utbyggingsavtale. 

 

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 

 

☒ 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 
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☒ 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 

☐ 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 fordi: Planarbeidet er i tråd med kommuneplan. 

☐ 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: 

☐ 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 

☒ Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal 

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.  
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☐ 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. Innsendte 

dokumenter er i utgangspunktet offentlige.  

 

☒ 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.  

 

16. Kort oppsummering fra møtet 

1. Kommunen anbefaler forslagstiller å revurdere utforming av boligbebyggelsen med 

fokus på privat og felles uteareal, parkering og renovasjon.  

2. Kommunen anbefaler forslagstiller å undersøke tilstand til adkomstvei Nedre 

Klekkenvei i forhold til krav om trafikksikkerhet. 

3. Kommunen anbefaler forslagstiller å se nærmere på skolevei.  

4. Forslagstiller vurderer plangrense. Endelig plangrense sendes kommunen i sosi eller 

dwg format. 

5. Forslagstiller sender et omarbeidet planforslag til kommunen. Kommunen sender 

naboliste, forslag til plannavn og arealplanID til forslagstiller etter vurdering av 

omarbeidet planforslag. 

6. Forslagstiller varsler oppstart.  

 

 

Referent: Linda Engstrøm  

Tlf: 40 80 42 23  
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