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414 Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata - oppstart av 

planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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17/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 23.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslagsstiller Lafton Eiendom AS ønsker oppstart av en detaljregulering for å kunne utvikle 3 

eiendommer langs Sundgata. Tomtene er små, til sammen 1580 m2, men det er mulig å 

etablere et bygg i 6 etasjer hvor øverste etasje er tilbaketrukket. Det planlegges 1. etasje med 

næringsareal, og 2.-6. etasje med boliger. Det foreslås en relativt høy utnyttelse av de aktuelle 

tomtene med konsekvenser for sol og skyggeforhold i området. Kvartalet innehar eldre 

bygninger med lav til høy bevaringsverdi. Forhold knyttet til solforhold, kulturminner og 

estetikk må derfor særlig høres og belyses videre i planprosessen.  

 

Forslaget legger opp til felles adkomst til kvartalet fra Sundgata, med felles parkeringsanlegg i 

kjellernivå. Området vil på sikt også kunne bli påvirket av en utbygging sør for området, hvor 

det er ønske om atskillig høyere bygg på inntil 23. etasjer. Etter som det er knappe arealer i 

prosjektet, må det vurderes nærmere hordan dette kan kompenseres i forhold til gode uteareal. 

Forslagsstiller er interessert i å bidra med god bredde og kvalitet på fortau, i tillegg søkes det å 

sikre god kvalitet i fasade. 

 

 

Bakgrunn  

Forslagsstiller Lafton Eiendom AS har tatt initiativ til oppstart av planarbeid. Det har i forkant 

av oppstarten vært vurtert kun utbygging av tomt med gnr/bnr 318/138 for bygg av boliger og 

noe næring. Forslagsstiller har i etterkant fått avtale med ytterligere to grunneiere og har da 

fått en mulighet til å justere og foreslå et større bygg enn opprinnelig tenkt. Blant annet 
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innebærer dette en mulighet for at Stjernegruppen, øyelege og andre virksomheter kan få plass 

i førsteetasjen til det nye bygget. Det er ønske om å utvikle eiendommen ved å etablere et bygg 

på 6 etasjer, hvor 1. etasje settes av til næring og mulig kafedrift, mens 2.- 6. etasje settes av til 

boliger.  

 

Det er totalt 8 tomter innenfor planavgrensningen. Forslagsstiller har vært i kontakt med alle 

grunneiere i kvartalet, og det er enighet om at forslagsstiller går videre med en felles regulering 

for den blå delen av gjeldende reguleringsplan. Erklæring fra grunneiere ble overlevert i 

oppstartsmøtet.   

 

I gjeldende plan er byggehøyde fastsatt til 2 etasjer, mens det er ønskelig å bygge 6 etasjer. 

Derfor må det startes opp en ny plan for området. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Eiendommene som ønskes utbygd er i dag bebygd med flere eldre bygg. Eiendommene er til 

sammen på ca 1 580 m2. De består i dag av en kombinasjon av næring og boliger. I bakgåren 

på tomt 318/505 eier Stjernegruppen noen leiligheter for utleie, videre er det et bilverksted, 

serveringssted, frisør og annet på nordsiden av planområdet.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Det er laget foreløpige skisser av prosjektet (SG Arkitektur AS), som følger saken. De viser et 

bygg på tilsammen 6 etasjer, med forretninger i 1.etg og boliger i 2-6.etg. Bygget er tenkt 

oppdelt for å bryte fasaden noe. 

 

Byggene er vist med øvre etasje inntrukket fra gesimsen mot Sundgata. Høyden til bygget vil 

være på linje med den vedtatte planen for Ford-kvartalet (Byporten) på motsatt side av gata. 

 

I forhold til den øvrige bebyggelsen i kvartal 36 vil disse byggene bli vesentlig høyere, men 

tiltakshaver har hatt kontakt med de øvrige eierne der, og de aksepterer (gjennom erklæringer) 

at det her kan bygges i 6 etasjer. 

 

Parkering vil skje i byggets kjelleretasje. Det er aktuelt å utnytte taket til takterrasser, slik at 

det blir gode utearealer for beboerne. Tiltakshaver viser til eksempler fra Kværnerbyen i Oslo, 

der en har tilrettelagte uteplasser og til dels grønne flater på tak.  

 

Trafikalt er det tenkt å benytte eksiterende atkomst til Sundgata, som er moderat belastet i dag. 

Innkjøringen til den bakre delen av Storgata Bil AS vil fortsatt være atkomst til eiendommer og 

bli bygd over.  

 

Det er også laget soldiagram for de viste byggene, spesielt mht. solforholdene 

for utearealene (vedlegg 3 s. 7). Mht. skygge for eget prosjekt blir den størst utfordring å lage 

gode uteplasser. Derfor er det aktuelt med takterrasser, med gode solforhold. Det er også 

foreslått en åpning i den midtre delen av bygget for å kunne slippe inn mer lys til beboerne i 

bakgården.   
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 (vedlegg 8). 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til kombinert formål forretninger/kontor, der 

bestemmelsene også åpner for boliger. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,60, som er en gammeldags 

beregningsmåte for planer som er vedtatt før 1987. Bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. 

 

Planer under arbeid i området 

Det pågår et planarbeid med ny byplan for Hønefoss sentrum (områdeplan Hønefoss). Denne 

planen vil kunne påvirke Kvartalet 36 Storgata – Sundgata.  Det pågår også et annet 

planarbeid i området, med detaljreguleringsplan nr. 427 Byporten Hønefoss. Planen behandles 

parallelt med plan nr. 414 for Kvartal 36 Storgata - Sundgata. Det foreslås at 427 Byporten 

Hønefoss avventer områdeplan for Hønefoss, da denne anses å kunne bli påvirket av et nytt 

overodnet transportsystem i Hønefoss sentrum. Foreslått byggehøyde her er 23 etasjer, noe 

som vesentlig vil kunne forringe kvaliteten til boligene i foreslått regulering til Kvartalet 36 

Storgata – Sundgata. 

 

Det er også en mulig utvikling/bygging i Kvartal 35, til ny videregående skole.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 318/514, 318/137, 318/138, 318/81, 318/359, 

318/505, 318/85, 318/81, 318/118 og 3000/1. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål. 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Arealbruken innenfor senterområdene 

skal bygge opp under Hønefoss sentrum som kommune- og regionsenter. Utbygging av næring 

og bolig som er med på å fortette byen vil være i tråd med dette.  

 

Områderegulering Hønefoss  

Det utarbeides nå en områderegulering for Hønefoss, hvor gjeldende tomter er innenfor 

plangrensa. De mest relevante temaene her vil trolig være byggehøyder, forhold knyttet til 

transport og byrom. 

 

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 er ikke i tråd med gjeldende regulering og oppstartsaken legges derfor fram for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. Dette iht. 

gjeldende delegeringsreglement.  
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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. 

 

Økonomiske forhold 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. Planen utløser ingen direkte økonomiske belastninger for 

Ringerike kommune, utover mulig behov for sosiale tjenester.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Planen må avklare hvordan hensynet til kulturminner skal ivaretas. Kulturminnemyndigheten 

må høres i saken. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Plantype og avgrensning 

Planavgrensningen tar for seg del 36 av en større eldre reguleringsplan nr 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983. Ideelt burde hele planområdet blitt revidert (kvartalet 35), men grunneier 

Buskerud Fylkeskommune (v.g.s) ønsket ikke ny regulering av sine eiendommer.  

  

Eksisterende grøntstruktur  

Det står en rekke med eldre bytrær langs Sundgata som forslagsstiller ønsker å bevare i ny 

plan. Det står også et lønnetre på hjørnet av Sundgata – Storgata som prosjektet skal søke å 

bevare, evt. reetablere. Det er ellers lite grøntareal innenfor planområdet.  

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

På eiendom 318/514 står et eldre trehus med høy verneverdi i opprinnelig sveitserstil. Huset er 

trolig oppført mellom 1850 og 1875. På eiendommene 318/137 og 318/138 står to eldre hus 

med opprinnelig sveitserstil som ikke er vurdert til å ha noen spesiell verneverdi. Husene er 

trolig oppført mellom 1900 og 1925.  

 

På eiendom med gnr/bnr 318/118 mot nordvest står det et bygg i jugendstil med høy 

verneverdi. Det må vurderes om dette hjørnebygget er et så viktig bygg at det bør ha egne 

retningslinjer eller bestemmelser om bevaring. På eiendom med gnr/bnr. 318/81 står et eldre 

bygg som i dag er verksted. Dette bygget er særegent, men ikke vurdert til å ha spesiell 

bevaringsverdi i kommunens kartløsning.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke mistanke om forurensning i grunnen på tomtene mot Sundgata som nå er aktuelle 

for utbygging. Masser må allikevel håndteres forskriftsmessig.  
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Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Det anses ikke som nødvendig å avvente områdeplan for Hønefoss for nærmere avklaringer av 

overordnet transportystem i Hønefoss. Dette fordi prosjektet ligger et stykke fra en mulig 

utvidelse av en kollektivakse i Kongensgate. Planen må allikevel hensynta tilstrekkelig bredde 

for gang, sykkel og kollektiv i sentrumsgatene Sundgata - Storgata. 

  

Det planlegges parkeringsgarasje i bakken under bygget iht. kommunal norm. 

Det kreves tilknytning til fjernvarme i prosjektet, samt opparbeidelse og godkjenning av 

teknisk infrastruktur som kommunen skal overta.  

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Noe næring i første etasje og kafevirksomhet mot Storgata - Sundgata vil kunne bidra til å 

aktivisere gatenivå og gjøre sentrum mer attraktivt. 

 

Universell utforming 

Gateplan og fortau skal være universelt utformet og sikre funskjonell ferdsel, samtidig som 

funskjoner i nytt bygg skal være allment tilgjengelige. Det må settes av tilstrekkelig bredde for 

å sikre tilgjengelighet. 

 

Lekearealer 

Lekearealer har innledningsvis blitt vurdert lagt til bakgråden, men pga. plassforhold, 

skyggeforhold og utforming av bakgården har dette blitt ansett som lite attraktivt. Det forslås 

derfor fellesareal på takterrasse og at prosjektet kan bidra til opprettelse av lekeraeal/byrom 

utenfor planområdet for å kompensere for manglende lekeareal. Dette må vurderes nærmere i 

forbindelse med 1.gangs behandling.   

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Prosjektets lokalisering vil klart være i tråd prinsippet om fortetting innenfor allerede etablert 

sentrumsstruktur. Det er gode muligheter for bruk av kollektivtrafikk/ gang – og sykkel og 

tilknytning til energivennlige løsninger som fjernvarme. 

 

Samlet vurdering 

Planen anses å være i tråd med prinsippet om fortetting i sentrum, rådmannen anbefaler derfor 

planoppstart. Det må vurderes videre hvilken kvalitet gateløpet ut mot Sundgata og bygulvet 

skal ha og mulig møblering med benker, bevaring av trær o.l.  

 

Fasaden og spesielt hjørnet mot Storgata – Sundgata vil være en viktig og eksponert del av 

prosjektet som må ivareta hensynet til estetikk. Forslagsstiller har ambisjoner om en 

glassfasade på hjørnet for å bryte opp bebyggelsen noe. Nærings- og servicefunskjoner ut mot 

gatenivå vil kunne være et postitivt bidrag til å løfte området og skape mer liv i bybildet. 

 

Bygget vil være relativt høyt i lokal måleståkk med 5 etasjer pluss en inntukket sjette og 

utgjøre en sterk kontrast mot øvrig eksisterende bebyggelse. Hensynet til kulturminner og 

tilpassing til annen bebyggelse må i det videre arbeidet veies opp i mot hensynet til fortetting. 
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Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Forhåndsinformasjon, datert 06.04,2016 

4. Referat fra oppstartsmøtet datert 29.10.2015 

5. Illustrasjon med takterrasse, datert 29.02.2016 

6. Illustrasjon uten takterrasse, datert 12.01.2017 

7. Mulig utforming av takterrasse, datert 12.01.2017  

8. Reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Arkivsaksnr.: 16/6457-7   Arkiv: PLN 427  

 

0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss - oppstart av 

planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017 

18/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 23.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten 

Hønefoss, før områderegulering for Hønefoss Sentrum er vedtatt. 

 

2. Kommunen ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss sentrum. 

  

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av bolig, forretning og kontor på 

18 000 m2, hvorav 15 500 m2 bolig og 2 500 m2 forretning/service. Planområdet er regulert i 

reguleringsplan: nr. 313-02 Byporten. Bruksformål og grad av utnyttelse i forslag til ny 

regulering i tråd med gjeldende regulering, men byggehøyde og byggegrense strider med 

gjeldende regulering.  

 

Rådmannen mener forslagsstiller må avvente oppstart av planarbeid til de overordnete 

føringene i områdeplan for Hønefoss er lagt. En vedtatt områdeplan vil kunne gi helt nye 

føringer for prosjektet. Det er særlig de usikre forholdene knyttet til det framtidige 

transportsystemet i Hønefoss by som vil være avgjørende for en videre utvikling for 

byportenprosjektet. Også forhold knyttet til byggehøyder og uteområder som søkes avklart i 

overodnet plan, er relevante for dette prosjektet. 

 

Innledning  

Forslagsstillerne Minde og Ulven ønsker å fremme et forslag til ny detaljregulering for området 

som i dag utgjør detaljreguleringsplan nr. 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.13. Forslaget er et 

helt annet konsept enn det gjeldende reguleringsplan legger opp til. Det planlegges et høyt tårn 

på inntil 23. etasjer, total høyde for bygget vil kunne bli ca. 70 meter, uten noen økning i 

utnyttelsegraden for området. Hovedintensjonen er å kunne etablere i hovedsak boliger med 

parkering og noe næring/forretning, samt offentlig, halvprivat og privat uteareal.  
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Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området består i dag av mindre næringsvirksomhet, vaskehall, parkering, bilsalg etc. og et 

eldre hus.   

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstillers planinitiativ viser foreløpig: 169 boliger, fordelt på inntil 23 etasjer. Området 

foreslås regulert til bolig, forretning, kontor på 18 000 m2, fordelt på forretning/service 2500 

m2 og bolig 15500 m2 (170 leil.). Parkering/lager i 2 kjelleretg., evt. også forretning/service i 

deler av øvre kjelleretasje. Parkering vil være iht. kommunal norm. 

 

Forslagsstillers ambisjoner er å utvikle et prosjektet som vil bli et godt synlig landemerke og en 

«innfallsport» som markerer starten på sentrum av Hønefoss. Prosjektet vil svare ut behovet 

for utvikling når vei og baneprosjektet står klart. Bebyggelsen vil få et mer moderne preg, 

sammenlignet med øvrig sentrumsbebyggelse. Det er også ønske om en bred og åpen prosess 

for bytuviklingen, hvor innspill fra innbyggere og politikere er ønskelig. I følge skisseprosjektet 

tilføres det 4800 m2 tilbake til byen og inneholder områder for barn, butikker, parker og 

kafeer. Det oppgis at det også legges opp til grønne terrasser i prosjektet.  

 

I forhold til andre samfunnsbehov er det utfordringer knyttet til barnehagekapasitet i området, 

mens ny barneskole på Benterud har med dagens situasjon kapasitet til dette prosjektet.  

 

Området som ønskes utbygd er ca. 7068 m2 tomteareal, og består av i hovedsak av 

eiendommene, gnr/bnr 318/515, 318/90, 318/228.  

  

Forprosjekter  

Forslagsstiller har tidligere informert formannskapet om planene gjennom en 

lysbildepresentasjon.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 313-03 Byporten fra 21.02.2013. Se vedlegg 

15. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til kombinert bolig/forretning/kontor. 

Tillatt utnyttelsesgrad er BRA 18000 m2 og bebyggelsen skal ikke overstige 6 etasjer, 

inntrukket.  

 

Planer under arbeid i området 

Det startes opp et parallelt planarbeid i området i reguleringsplan nr. 414 Kvartal 36 Storgata – 

Sundgata. I denne planen foreslås det fem etasjer med en 6. etasje inntrukket.  

 

Det er også startet opp et planarbeid med områdeplan for Hønefoss. Planprogrammet skal   

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Bjarne Minde og Alf Ulven er forslagstillere.  

Forslagsstillerne ønsket i utgangspunktet å kun regulere de aktuelle tomtearealene, mens 

rådmannen mener planavgrensningen bør ta for seg hele gjeldende reguleringsplan, for å sikre 

en hehetlig, sammenhengende og oppdatert plan for området, se vedlegg 4. Avgrensningen må 

før 1.gangs behandling vurderes slik at denne sammenfaller med planavgrensningen mot 

reguleringsplan nr. 414 Kvartal 36 Storgata – Sundgata.  
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Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 318/515, 318/516, 318/90, 318/228, 318/92, 

318/93, 318/337, samt noen eiendommer knyttet til offentlig veiareal.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Lokaliseringen er i tråd med prinsippet om fortetting hvor 70 % av befolkningsveksten skal 

foregå i Hønefoss-området. Området skal sikres tilgjengelighet med gang- og 

sykkelmuligheter. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål.  

Det er tilkoplingsplikt for fjernvarme.   

 

Reguleringsplan 

Planområdet er regulert i reguleringsplan 313-01 – Byporten, vedtatt 21.02.2013. Planarbeidet 

er i tråd med gjeldende planer mht. bruksformål og grad av utnyttelse, men er i strid med 

gjeldende planer når det gjelder byggehøyde og byggegrense. 

 

 

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. Formelt oppstartsmøte ble avholdt 26.01.2017. 

 

Denne saken anses som prinsipiell og oppstartsaken legges derfor fram for behandling i 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 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 er søker som 

har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

 

 

Økonomiske forhold 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. Planen utløser ingen direkte økonomiske belastninger for 

Ringerike kommune, utover mulig behov for sosiale tjenester.  
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Prinsipielle avklaringer 

Hensynet til overordnet transportsystem og helhetlig byplan for Hønefoss må avklares før 

oppstart av 427 Byporten Hønefoss kan starte. Byggehøyde og byggegrense er ikke i tråd med 

gjeldende plan og må avklares nærmere. 

 

Det pågår følgende planarbeid i området: Oppstart av 414 Kvartal 36 Storgata – Sundgata. 

Planene kan være i konflikt med hverandre. Konsekvenser for boliger og service i denne 

reguleringsplanen må vurderes nærmere. Dette gjelder særlig forhold knyttet til sol- og 

skyggevirkninger for bakenforliggende områder mot Sundgata. Det planlegges boliger og 

fortauscafé som vil bli berørt av forslag til plan for 427 Byporten, Hønefoss.  

Likebehandligsprinsippet vil også kunne trekkes inn her med tanke på etasjehøyder, 6 kontra 

23 etasjer.  

 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss 

 

 

Begrunnelse for/konsekvenser av et slikt vedtak  

Lokaliseringen er i tråd med prinsippet om fortetting hvor 70 % av befolkningsveksten skal 

foregå i Hønefoss-området. 

Forslagsstillers ambisjoner er å utvikle et prosjekt som vil bli et godt synlig landemerke, et 

signalbygg, og en «innfallsport» som markerer starten på sentrum av Hønefoss. Prosjektet vil 

svare ut behovet for utvikling når de stor samferdselsprosjektene for vei og bane er bygget. 

Bebyggelsen vil få et mer moderne preg, sammenlignet med øvrig sentrumsbebyggelse. 

 

Det vil være behov for informasjon og høringer, dersom kommunen vedtar oppstart. I en slik 

situasjon må forhold knyttet til transport i Hønefoss sentrum utredes med hensikt å avklare 

arealbehov for transport i ytterkant av planområdet, dette må særlig høres og belyses. 

 

Planforslaget innebærer en markant endring av bygningshøyde i sentrum av Hønefoss. 

Gjeldende reguleringsplan er restriktiv med byggehøyde for å sikre solforhold mot Sundgata 

med en gradvis nedtrapping fra 6 til 4 etasjer mot gatenivå og internt i boligbebyggelsen. 

Forhold knyttet til sol og skygge må særlig høres og belyses.  

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Forslag til planavgrensning tar med seg hele gjeldene reguleringsplan for å kunne oppdatere og 

avregulere denne. Areal utenfor selve byportenprosjektet planlegges videreført som i 

gjenldende reguleringsplan.  
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Grøntstruktur  

Det anbefales at forslag til grønnstruktur med trerekke ut mot Kongensgate, slik det er lagt 

opp til i gjeldende reguleringsplan, opprettholdes. 

 

Forurensning i grunnen 

Massene i forbindelse med gravearbeid må håndteres forskriftsmessig. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet 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. Det vil gjøres vurderinger og 

eventuelle endringer i transportsystemet for å få til dette 

 

Det kreves tilknytning til fjernvarme i prosjektet, samt opparbeidelse og godkjenning av 

teknisk infrastruktur som kommunen skal overta.  

 

Det er innenfor gjeldende regulering avstått grunn og avtalefestet opparbeidelse av 

samferdselseformål. Se vedlegg 14. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Skisseprosjektet viser en drastisk endring av landskapsbildet i Hønefoss by. Bygget går opp til 

ca. kote 150 og bakkenivå er ca. kote 79. Ut fra dette vil det kunne bli et tårn på noe over 70 

meter, men antakelig noe mere. Tidligere utbyggingsprosjekter i Hønefoss har et lang lavere 

etasjeantall 8-9 etasjer. Til sammenligning er rådhuset fra inngangspartiet på gateplan ca. 27 

meter høyt. Dette bygget har 8. etg. En annen sammenligning er postgirobygget i Oslo (et av 

Norges høyeste bygg) som er 112 meter høyt og har 26 etg.  

 

Universell utforming 

Skisseprosjektet foreslår en langsgående mur og en «innramming» av prosjektet som vil få en 

avvisende virkning mot gatenivå. Dette grepet vil bidra til at prosjektet kommuniserer dårlig 

med gatenivå og gir en dårlig utnyttelse. Blant annet må det etableres en lengre rampe for å 

komme opp til nivået der det foreslås offentlig tilgjenglige uteområder og parker.  

 

Lekearealer 

Planen må håndtere krav om lekeareal jfr. Kommuneplanens bestemmelser. 

 

Folkehelse 

Arealene må være tilgjengelige slik at man sikrer folks mulighet til å bevege seg innenfor 

planområdet, og videre ut av området. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Planen er i tråd med prisippet om fortetting i sentrum og legger til rette for bruk av kollektiv 

og sykkeltransport.  

 

Samlet vurdering 

Forslagsstillers ønske om en revitalisering av området anses som veldig positivt. Men 

rådmannen mener planen bør avvente forslag til nye transportløsninger i Hønefoss by, og 
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forholde seg til en vedtatt områdeplan som vil legge viktig føringer for en framtidig 

byutvikling. Dette gjelder også i forhold til høyder og byrom i sentrum.  

 

Gjeldende reguleringsplan har omtrent samme potenisale for antall leiligheter/næring som i det 

nye planforslaget antyder. Dette betyr at prosjektet vinner svært lite på å bygge mer i høyden. 

Rådmannen mener derfor at nødvendigheten av å bygge i høyden, må vurderes opp i mot 

Hønefoss sin målestokk og finne en mer tilpasset høyde til landskapet.   

 

Leilighetene i Kvartal 36 Storgata – Sundgata og nærliggende deler av området vil få betydelig 

mer skygge ved foreslåtte byggehøyde, og det må derfor vurderes hvor berørt disse vil bli av 

det nye Byportenprosjektet. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Skjema til oppstart, datert 28.12.2016 

4. Referat fra oppstartsmøte, datert 26.01.2017 

5. Foreløpig utomhusplan, leilighetsfordeling m.m. 

6. Foreløpig situasjonsplan, datert 29.12.2016 

7. Illustratsjon 1, datert 29.12.2016 

8. Illustrasjon 2, datert 29.12.2016 

9. Solstudie mars, datert 29.12.2016 

10. Solstudie mai, datert 29.12.2016 

11. Solstudie juni, datert 29.12.2016 

12. Trafikkberegning, Asplan Viak, datert 27.09.2011 

13. Grunnundersøkelser, Løvlien Georåd, datert 13.09.2007  

14. Avtale med fylkeskommunen og statens vegvesen, datert 27.02.2015 

15. Gjeldende reguleringsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2017 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-10  Arkiv: L13  

 

Sak: 29/17 

 

Saksprotokoll - 414 Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata - oppstart av 

planarbeid  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag p.v.a Ap, H og V: 

1. «Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 

36 Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble stemt opp mot Brobergs (H) forslag p.v.a. Ap, H og V. 

 Brobergs (H) forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til formannskapet. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-8   Arkiv: L13  

 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

414 Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata - oppstart av planarbeid  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_414 detaljregulering for Kvartal 36 Storgata - 

Sundgata. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslagsstiller Lafton Eiendom AS ønsker oppstart av en detaljregulering for å kunne utvikle 3 

eiendommer langs Sundgata. Tomtene er små, til sammen 1580 m2, men det er mulig å 

etablere et bygg i 6 etasjer hvor øverste etasje er tilbaketrukket. Det planlegges 1. etasje med 

næringsareal, og 2.-6. etasje med boliger. Det foreslås en relativt høy utnyttelse av de aktuelle 

tomtene med konsekvenser for sol og skyggeforhold i området. Kvartalet innehar eldre 

bygninger med lav til høy bevaringsverdi. Forhold knyttet til solforhold, kulturminner og 

estetikk må derfor særlig høres og belyses videre i planprosessen.  

 

Forslaget legger opp til felles adkomst til kvartalet fra Sundgata, med felles parkeringsanlegg i 

kjellernivå. Området vil på sikt også kunne bli påvirket av en utbygging sør for området, hvor 

det er ønske om atskillig høyere bygg på inntil 23. etasjer. Etter som det er knappe arealer i 

prosjektet, må det vurderes nærmere hordan dette kan kompenseres i forhold til gode uteareal. 

Forslagsstiller er interessert i å bidra med god bredde og kvalitet på fortau, i tillegg søkes det å 

sikre god kvalitet i fasade. 

 

 

Bakgrunn  



Forslagsstiller Lafton Eiendom AS har tatt initiativ til oppstart av planarbeid. Det har i forkant 

av oppstarten vært vurtert kun utbygging av tomt med gnr/bnr 318/138 for bygg av boliger og 

noe næring. Forslagsstiller har i etterkant fått avtale med ytterligere to grunneiere og har da 

fått en mulighet til å justere og foreslå et større bygg enn opprinnelig tenkt. Blant annet 

innebærer dette en mulighet for at Stjernegruppen, øyelege og andre virksomheter kan få plass 

i førsteetasjen til det nye bygget. Det er ønske om å utvikle eiendommen ved å etablere et bygg 

på 6 etasjer, hvor 1. etasje settes av til næring og mulig kafedrift, mens 2.- 6. etasje settes av til 

boliger.  

 

Det er totalt 8 tomter innenfor planavgrensningen. Forslagsstiller har vært i kontakt med alle 

grunneiere i kvartalet, og det er enighet om at forslagsstiller går videre med en felles regulering 

for den blå delen av gjeldende reguleringsplan. Erklæring fra grunneiere ble overlevert i 

oppstartsmøtet.   

 

I gjeldende plan er byggehøyde fastsatt til 2 etasjer, mens det er ønskelig å bygge 6 etasjer. 

Derfor må det startes opp en ny plan for området. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Eiendommene som ønskes utbygd er i dag bebygd med flere eldre bygg. Eiendommene er til 

sammen på ca 1 580 m2. De består i dag av en kombinasjon av næring og boliger. I bakgåren 

på tomt 318/505 eier Stjernegruppen noen leiligheter for utleie, videre er det et bilverksted, 

serveringssted, frisør og annet på nordsiden av planområdet.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Det er laget foreløpige skisser av prosjektet (SG Arkitektur AS), som følger saken. De viser et 

bygg på tilsammen 6 etasjer, med forretninger i 1.etg og boliger i 2-6.etg. Bygget er tenkt 

oppdelt for å bryte fasaden noe. 

 

Byggene er vist med øvre etasje inntrukket fra gesimsen mot Sundgata. Høyden til bygget vil 

være på linje med den vedtatte planen for Ford-kvartalet (Byporten) på motsatt side av gata. 

 

I forhold til den øvrige bebyggelsen i kvartal 36 vil disse byggene bli vesentlig høyere, men 

tiltakshaver har hatt kontakt med de øvrige eierne der, og de aksepterer (gjennom erklæringer) 

at det her kan bygges i 6 etasjer. 

 

Parkering vil skje i byggets kjelleretasje. Det er aktuelt å utnytte taket til takterrasser, slik at 

det blir gode utearealer for beboerne. Tiltakshaver viser til eksempler fra Kværnerbyen i Oslo, 

der en har tilrettelagte uteplasser og til dels grønne flater på tak.  

 

Trafikalt er det tenkt å benytte eksiterende atkomst til Sundgata, som er moderat belastet i dag. 

Innkjøringen til den bakre delen av Storgata Bil AS vil fortsatt være atkomst til eiendommer og 

bli bygd over.  

 

Det er også laget soldiagram for de viste byggene, spesielt mht. solforholdene 

for utearealene (vedlegg 3 s. 7). Mht. skygge for eget prosjekt blir den størst utfordring å lage 

gode uteplasser. Derfor er det aktuelt med takterrasser, med gode solforhold. Det er også 



foreslått en åpning i den midtre delen av bygget for å kunne slippe inn mer lys til beboerne i 

bakgården.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 (vedlegg 8). 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til kombinert formål forretninger/kontor, der 

bestemmelsene også åpner for boliger. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,60, som er en gammeldags 

beregningsmåte for planer som er vedtatt før 1987. Bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. 

 

Planer under arbeid i området 

Det pågår et planarbeid med ny byplan for Hønefoss sentrum (områdeplan Hønefoss). Denne 

planen vil kunne påvirke Kvartalet 36 Storgata – Sundgata.  Det pågår også et annet 

planarbeid i området, med detaljreguleringsplan nr. 427 Byporten Hønefoss. Planen behandles 

parallelt med plan nr. 414 for Kvartal 36 Storgata - Sundgata. Det foreslås at 427 Byporten 

Hønefoss avventer områdeplan for Hønefoss, da denne anses å kunne bli påvirket av et nytt 

overodnet transportsystem i Hønefoss sentrum. Foreslått byggehøyde her er 23 etasjer, noe 

som vesentlig vil kunne forringe kvaliteten til boligene i foreslått regulering til Kvartalet 36 

Storgata – Sundgata. 

 

Det er også en mulig utvikling/bygging i Kvartal 35, til ny videregående skole.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 318/514, 318/137, 318/138, 318/81, 318/359, 

318/505, 318/85, 318/81, 318/118 og 3000/1. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål. 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Arealbruken innenfor senterområdene 

skal bygge opp under Hønefoss sentrum som kommune- og regionsenter. Utbygging av næring 

og bolig som er med på å fortette byen vil være i tråd med dette.  

 

Områderegulering Hønefoss  

Det utarbeides nå en områderegulering for Hønefoss, hvor gjeldende tomter er innenfor 

plangrensa. De mest relevante temaene her vil trolig være byggehøyder, forhold knyttet til 

transport og byrom. 

 

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 er ikke i tråd med gjeldende regulering og oppstartsaken legges derfor fram for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 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. 

 

Økonomiske forhold 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 

utredningene og undersøkelsene. Planen utløser ingen direkte økonomiske belastninger for 

Ringerike kommune, utover mulig behov for sosiale tjenester.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Planen må avklare hvordan hensynet til kulturminner skal ivaretas. Kulturminnemyndigheten 

må høres i saken. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Plantype og avgrensning 

Planavgrensningen tar for seg del 36 av en større eldre reguleringsplan nr 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983. Ideelt burde hele planområdet blitt revidert (kvartalet 35), men grunneier 

Buskerud Fylkeskommune (v.g.s) ønsket ikke ny regulering av sine eiendommer.  

  

Eksisterende grøntstruktur  

Det står en rekke med eldre bytrær langs Sundgata som forslagsstiller ønsker å bevare i ny 

plan. Det står også et lønnetre på hjørnet av Sundgata – Storgata som prosjektet skal søke å 

bevare, evt. reetablere. Det er ellers lite grøntareal innenfor planområdet.  

 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

På eiendom 318/514 står et eldre trehus med høy verneverdi i opprinnelig sveitserstil. Huset er 

trolig oppført mellom 1850 og 1875. På eiendommene 318/137 og 318/138 står to eldre hus 

med opprinnelig sveitserstil som ikke er vurdert til å ha noen spesiell verneverdi. Husene er 

trolig oppført mellom 1900 og 1925.  

 

På eiendom med gnr/bnr 318/118 mot nordvest står det et bygg i jugendstil med høy 

verneverdi. Det må vurderes om dette hjørnebygget er et så viktig bygg at det bør ha egne 

retningslinjer eller bestemmelser om bevaring. På eiendom med gnr/bnr. 318/81 står et eldre 

bygg som i dag er verksted. Dette bygget er særegent, men ikke vurdert til å ha spesiell 

bevaringsverdi i kommunens kartløsning.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke mistanke om forurensning i grunnen på tomtene mot Sundgata som nå er aktuelle 

for utbygging. Masser må allikevel håndteres forskriftsmessig.  

 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 



Det anses ikke som nødvendig å avvente områdeplan for Hønefoss for nærmere avklaringer av 

overordnet transportystem i Hønefoss. Dette fordi prosjektet ligger et stykke fra en mulig 

utvidelse av en kollektivakse i Kongensgate. Planen må allikevel hensynta tilstrekkelig bredde 

for gang, sykkel og kollektiv i sentrumsgatene Sundgata - Storgata. 

  

Det planlegges parkeringsgarasje i bakken under bygget iht. kommunal norm. 

Det kreves tilknytning til fjernvarme i prosjektet, samt opparbeidelse og godkjenning av 

teknisk infrastruktur som kommunen skal overta.  

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Noe næring i første etasje og kafevirksomhet mot Storgata - Sundgata vil kunne bidra til å 

aktivisere gatenivå og gjøre sentrum mer attraktivt. 

 

Universell utforming 

Gateplan og fortau skal være universelt utformet og sikre funskjonell ferdsel, samtidig som 

funskjoner i nytt bygg skal være allment tilgjengelige. Det må settes av tilstrekkelig bredde for 

å sikre tilgjengelighet. 

 

Lekearealer 

Lekearealer har innledningsvis blitt vurdert lagt til bakgråden, men pga. plassforhold, 

skyggeforhold og utforming av bakgården har dette blitt ansett som lite attraktivt. Det forslås 

derfor fellesareal på takterrasse og at prosjektet kan bidra til opprettelse av lekeraeal/byrom 

utenfor planområdet for å kompensere for manglende lekeareal. Dette må vurderes nærmere i 

forbindelse med 1.gangs behandling.   

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Prosjektets lokalisering vil klart være i tråd prinsippet om fortetting innenfor allerede etablert 

sentrumsstruktur. Det er gode muligheter for bruk av kollektivtrafikk/ gang – og sykkel og 

tilknytning til energivennlige løsninger som fjernvarme. 

 

Samlet vurdering 

Planen anses å være i tråd med prinsippet om fortetting i sentrum, rådmannen anbefaler derfor 

planoppstart. Det må vurderes videre hvilken kvalitet gateløpet ut mot Sundgata og bygulvet 

skal ha og mulig møblering med benker, bevaring av trær o.l.  

 

Fasaden og spesielt hjørnet mot Storgata – Sundgata vil være en viktig og eksponert del av 

prosjektet som må ivareta hensynet til estetikk. Forslagsstiller har ambisjoner om en 

glassfasade på hjørnet for å bryte opp bebyggelsen noe. Nærings- og servicefunskjoner ut mot 

gatenivå vil kunne være et postitivt bidrag til å løfte området og skape mer liv i bybildet. 

 

Bygget vil være relativt høyt i lokal måleståkk med 5 etasjer pluss en inntukket sjette og 

utgjøre en sterk kontrast mot øvrig eksisterende bebyggelse. Hensynet til kulturminner og 

tilpassing til annen bebyggelse må i det videre arbeidet veies opp i mot hensynet til fortetting. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 



 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Forhåndsinformasjon, datert 06.04,2016 

4. Referat fra oppstartsmøtet datert 29.10.2015 

5. Illustrasjon med takterrasse, datert 29.02.2016 

6. Illustrasjon uten takterrasse, datert 12.01.2017 

7. Mulig utforming av takterrasse, datert 12.01.2017  

8. Reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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C:\PROSJEKTER\Planer\Sundgt 10b\Søknad\Søknad om op pstart revidert 2.docx

Søknad om oppstart av regulering av boliger i Sundg ata 10b, gnr 318/138
m.fl.

Vi viser til møter m.m. angående Lafton Eiendom sin e ønsker om utbygging
på nevnte sted. Det vises også til vår tidligere in nsendte søknad av
14.12.2015. Det er enighet om at saken skal gå til politisk oppstart med tanke
på en reguleringsendring. Denne søknaden skal være i hht mottatte signaler
om ønsket innhold, og omfatter nå foruten gnr 318/1 38 Sundgata 10b, også
eiendommene gnr 318/137 Sundgata 10a og gnr 318/514 Storgata 20b.

Tiltaket representerer en naturlig utvikling av de bygnings- og bruksmessige
forholdene i dette kvartalet. En har hatt en omfatt ende dialog og forhandlinger
med de øvrige grunneierne i denne delen av kvartale t, og disse har alle sam-
tykket i de tankene om planutforming som her er lan sert.

Tiltakshaver ber derfor om at denne saken settes i behandling nå.

Dagens situasjon.

Eiendommene er i dag bebygd med eldre bygg. De er t il sammen på ca 1 580
m2. De er nedenfor markert på kart:

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS
Vågårdsveien 210
3516 Hønefoss
Tlf. 909 59283
Org nr. 997 275 675 MVA
bleifsen@online.no

Dato

6.4.2016
Deres ref.

Vår ref.

Leifsen
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Ortofoto over området:

Skråfoto (fra Gule sider):
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De påstående husene er ikke av verneverdig karakter .

Skisser.

Det er laget foreløpige skisser av prosjektet (SG A rkitektur AS), som her er i
det følgende. De viser tre sammenbygde hus i 6 etas jer, med forretninger i
1.etg og boliger i 2-6.etg.

Situasjonsplan:
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Fasader:
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Perspektiv fra gata:

Snitt med planlagt utbygging i Fordkvartalet:
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Byggene er vist med øvre etasje inntrukket fra gesi msen mot Sundgata. Lei-
lighetene vil primært passe seniorer. Høyden til bl okkene vil være på linje
med den planlagte bebyggelsen i Ford-kvartalet på m otsatt side av gata.

I forhold til den øvrige bebyggelsen i kvartal 36 v il disse byggene bli vesent-
lig høyere, men tiltakshaver har hatt kontakt med d e øvrige eierne der, og de
aksepterer (gjennom erklæringer) at det her kan byg ges i 6 etasjer.

Parkering vil skje i byggenes kjelleretasjer.

Det er aktuelt å utnytte takene til takterrasser, s lik at det blir gode utearealer
for beboerne. Det vises her til eksempler fra Kværn erbyen i Oslo, der en har
tilrettelagte uteplasser og til dels grønne flater. Se illustrasjonen nedenfor:

Soldiagram.

Det er også laget soldiagram for de viste byggene, spesielt mht solforholdene
for utearealene. Se neste side:
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Diagrammene viser at skyggevirkningene i liten grad gjelder boliger i nabo-
skapet.

Mht skygge for eget prosjekt blir den størst utford ring blir å lage gode ute-
plasser for egne beboere. Derfor er det aktuelt med takterrasser. Der vil sol-
forholdene bli svært gode.

Tiltakshaver.

Firma Lafton Eiendom AS vil være tiltakshaver. Sivi lingeniør Bjørn Leifsen
AS i samarbeid med SG Arkitektur vil være planlegge r. Det kan bli bruk av
underkonsulenter til spesielle deler av utredningsa rbeidene.
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Gjeldende planer

Planområdet er i gjeldende reguleringsplan for kvar tal 36 avsatt til kombinert
formål forretninger/kontor, der bestemmelsene også åpner for boliger. Planen
er fra 1983 og plankartet er vist på neste side:

Da det er ønskelig å bygge høyere enn eksisterende plan tillater (6 etasjer
contra 2 etasjer), må planen for denne tomta endres etter en vanlig/fullstendig
planprosess.

Virkninger av planen.

Trafikalt vil løsningen bli å benytte eksiterende a tkomst til Sundgata, som er
moderat belastet i dag. Innkjøringen til Storgata B il AS vil fortsatt være at-
komst dit og bli bygd over.

Grunnforholdene er i hht NGU’s løsmassekart fyllmas ser, og ligger et godt
stykke unna masser av leire og kvikkleire. Området er bebygd uten at det er
oppdaget vanskeligheter, så grunnforholdene må derf or anses å være alminne-
lig gode.

Planområdet ligger ca 10-11 m over elvenivået og la ngt unna elva, og er der-
for ikke flomutsatt.

Det er ikke kjent at det skal være vernede kulturmi nner i nærområdet.

Det forventes ikke at området er spesielt verdifull t mht biologisk mangfold
eller naturkvaliteter. Til det er området for prege t av menneskelig virksomhet.
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Området har offentlige vann- og avløpssystem, og så langt en veit har disse
nok kapasitet og vanntrykk for å betjene utbygginge ne.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fj ernvarme og vil måtte
kobles til dette nettet, selv om ny boligbebyggelse med meget lavt oppvar-
mingsbehov som regel har tvilsom nytte av fjernvarm eoppvarming.

Planen.

Innholdet i planen vil følge standard planinnhold.

Dette bør bli en detaljplan uten krav om konsekvens utredning, da tiltaket ikke
kommer inn under noen av kategoriene i Forskrift om konsekvensutredninger
(vedleggene I eller II).

De viktigste tema i denne planen anser vil være byg ningsmessig uttrykk, støy,
grønt-/lekeområder og trafikk. Graden av utredninge r vil variere.

Det vil bli utarbeidet en standard ROS-analyse.

Vi foreslår at varslingsområdet blir som kvartal 36 i eksisterende plan, samt til
midten av tilliggende gater, som er Storgata og Sun dgata. Se forslag til plan-
begrensning på neste side:
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Planloven åpner for å behandle byggesøknad og regul eringsplan parallelt. Det
kan være aktuelt i dette tilfellet.

Vi håper med dette å ha redegjort tilstrekkelig for at saken kan sendes til poli-
tisk behandling om oppstart.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

                            Referat oppstartsmøte  
 

Detaljregulering nr. 414 Kvartal 36 Storgata – Sundgata  

  

 

STED: Storgata 13, Ringerike kommune 

TID:   29.10.2015 kl. 09.00. – 10.40 

REFERAT SENDES TIL:  

Rolle Navn og e-post Til stede 

Forslagsstiller  Sindre Lafton 

 

X 

Fagkyndig Bjørn Leifsen 

 

X 

Fagkyndig Ketil Myrseth X 

Grunneier 

 

Sindre Lafton X 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Ken Ove Heiberg X 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Guro Skinnes X 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim X 

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum X 

RK, Byplansjef Gunnar Hallsteinsen  

RK, Brann- og redning Tollef Uppstad Buttingsrud  

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther  

RK, Forurensning mynd.  Ingrid Strømme X 

RK, Tekniske forvaltning Utbygging Jostein Nybråten  

 

RK = Ringerike kommune. E-post til ansatte i Ringerike kommune: 

fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 

 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/9051-2 30117/15 L13 29.10.2015 

 

 

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: Sentralt i Hønefoss, ved siden av Stjernegruppen og vis a vis det 

planlagte prosjektet Byporten.  

Planområdets størrelse, ca. daa: Forslagsstiller eier ca. 635 kvm. Forslagsstiller har vært i 

kontakt med alle grunneiere i kvartalet, og det er enighet om at forslagsstiller går videre med 

en felles regulering for den blå delen av gjeldende reguleringsplan. Det er totalt 5 grunneiere 

involvert. Erklæring fra grunneiere ble overlevert i møtet. Forslagsstiller ser det ikke som 

aktuelt å ta med areal regulert til offentlig bebyggelse.  

Dagens innhold og bruk: Kvartalet har i dag eksisterende bygninger fra ulike tidsperioder.   

Historikk:  

 

Forslagsstillers planinitiativ: Forslagsstiller/grunneier ønsker å utvikle eiendommen. Det er ei 

lita tomt, men det er mulig å etable re et bygg i 6 etasjer hvor øverste etasje er tilbaketrukket 

(viser til reguleringsplan for Byporten og høyder der, her er det 6 etasjer med 2 

tilbaketrukket). 1. etg. med næringsareal, 2-6 boliger. Gjeldende reguleringsplan legger opp til 

felles adkomst til kvartalet fra Sundgata. Buskerud fylkeskommune ønsker ikke vinduer mot 

sin eiendom, da de ikke ønsker begrensninger på sin del av tomta. Dagens parkeringsnorm 

løses i parkeringskjeller. Storgata bil har en tinglyst rett til adkomst over forslagsstillers 

eiendom. Dette foreslås løst med gjennomkjøring under nytt bygg.  

 

3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: Senterformål 

☒ Evt. andre aktuelle bestemmelser: § 1.1.3 Lekeareal 

 

Reguleringsplaner  

☐ Planområdet er uregulert 

☒ Planområdet er regulert i reguleringsplan: Nr 64, kvartalet 35 og 36 

☒ Tilgrensende reguleringsplaner: NR 313-02 Byporten (overlapper noe mot sør).  

 

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: Mulig endring av plan for Byporten. Men foreløpig ikke mottatt 

henvendelse om oppstart her. Mulig utvikling/bygging av Kvartal 35. Videregående skole.   

 

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: Bygget blir større enn 1000 kvm og er dermed omfatta 

av tilknytningsplikta.  



 

 

☐ Grønn plakat 

☐ Kommunedelplan for gående og syklende 

☐ Annet, spesifiser:  

 

5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 

 

Utvikling av by og lokalsamfunn 

☐ Rett lokalisering (ABC-modellen skal brukes for handel/næring/industri, se nettside) 

☐ Konsekvenser for sentrum 

☒ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.).  

☒ Møteplasser og byrom 

☒ Konsekvenser for naboer 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 

☐ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

☐ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

☐ Landbruk, jord og skog 

☐ Strandsone, vann og vassdrag 

☐ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 

☒ Kulturminner og kulturmiljø: Det er bygninger med verneverdi i planområdet.  

☐ 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)  

Kan være aktuelt ut fra virksomhet på naboeiendommer (verksted, bensinstasjon, 

bussgarasje). Når det er grunn for å tro at det kan være forurensning i grunnen skal det gjøres 

undersøkelser. Ved funn må det gjøres tiltak.  

☐ 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 

 

Sosial infrastruktur 



 

 

☐ Skole  

☐ Barnehage 

☐ Annet: 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst 

☐ Kollektivforbindelse 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☒ Parkering, herunder sykkelparkering 

 

Aktivitet for alle 

☒ Universell utforming 

☐ Friluftsliv 

☐ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 

Boligkvalitet 

☒ Antall og type boliger 

☒ Utearealer 

☒ Sol/skyggeanalyse 

☐ Annet:  

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om 

planprogram og KU i den videre prosessen. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å 

vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.  

 

☐ Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2,  

bokstav d, e eller f:  

 

☐ Tiltaket krever planprogram jf. pbl. § 4.1 og KU-forskrifta § 5 

Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.  

Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.  

 

☐ Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 og KU-forskrifta §§ 2-5 

Spesifiser § og bokstav:  

 

☐ Tiltaket krever kanskje planprogram og/eller konsekvensutredning, jf. KU-forskrifta §§ 2-

5.  

Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.  

 

7. Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale for praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

☒ Ja, vil være aktuelt i forbindelse med VA og fortau. 

☐ Nei 

☐ Ikke avklart 

 



 

 

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.  

☐ Ja 

☒ Nei 

☐ Ikke avklart 

 

☐ Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet. 

Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering 

og plassering av kabler, rør og veier.  

 

Kartgrunnlag 

☒ Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning.  

☐ Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. Forslagsstiller må sørge for at godt nok 

kartgrunnlag blir utarbeida (koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)  

 

8. Plantype 

☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3 

☐ 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: fortetting i sentrum, estetikk og kvalitet. 

 

☐ 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, omfang/byggehøyde. 

☐ Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak 



 

 

☒ Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:  

Justert planavgrensning, sosi/dwg.  

 

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.  

☒ Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema. 

Forslagsstiller justerer plangrense i forhold til midtlinje vei.  

Planavgrensning bør gå til midtlinje veg både mot Storgata og Sundgata.  

 

13. Diverse innspill i møtet  

 Areal for uteopphold/lek er foreslått mot nord, på nivå med 2. etasje, med lekeutstyr 

og overdekket uteplass. I tillegg legges det opp til balkonger. Det vises til møteplasser 

og utearealer i området: Schjongslunden, Søndre park og utearealer hos Ringerike 

videregående. Det bør tas hensyn til møteplasser, benker i område hvor det er sol.  

 Kvalitet i byrom: Fortau langs Sundgata kan bidra. Viktig for bokvalitet i sentrum. 

Hva med et ekstra gebyr, som går til en pott for å utvikle felles goder i byen? 

Partnerskapsavtaler for drift og vedlikehold er også en mulighet. 

 Hvor skal kunder til næringsarealer og gjester til beboere parkere? Det er foreslått 2-3 

parkeringer foran innkjøring til øyelegen.  

 Er det mulig å legge til rette for senere utvidelse av parkeringskjeller til nabotomter 

med felles nedkjøring?  

 Hva kan prosjektet gi til området/byen? Estetikk? 

 Vann/avløp er offentlig i området.  

 Forslaget bør tas opp i arkitektforumet i kommunen.  

Etterskrift:Innspill fra Brann-  og redning. 

6 etasjer må ivareta brannvesenets krav om innsatsvei (stigebil), vannforsyning, atkomst m.m.  

Vi ønsker å presisere viktigheten av gode konsulenter på brannsiden. 

 

14. 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 materiale som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 

orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale.  

 

15. Gebyrer 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 

kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  

 

16. Prosess og samarbeid underveis 



 

 

☒ Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og 

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller.  

 

☒ Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for 

tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se 

informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.  

 

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet  

1. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID 

2. ABY oversender sosi-fil med avgrensning av tilgrensende plan 

 

 

SOSI for Byporten oversendes Leifsen. 

 

Detaljregulering for kvartal 36 Storgata - Sundgata.  

 

Referent: Ken Ove Heiberg og Guro Skinnes 

Tlf: 32 11 74 48  
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6457-12  Arkiv: PLN 427  

 

Sak: 30/17 

 

Saksprotokoll - 0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss - oppstart av 

planarbeid  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten 

Hønefoss, før områderegulering for Hønefoss Sentrum er vedtatt. 

 

2. Kommunen ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss sentrum. 

  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017: 

 

Arne Broberg (H) foreslår en tilføyelse til rådmannens forslag til vedtak i pkt. 1: 

«Hønefoss sentrum» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Brobergs (H) forslag til tilføyelse ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6457-7   Arkiv: PLN 427  

 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss - oppstart av planarbeid  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten 

Hønefoss, før områderegulering for Hønefoss er vedtatt. 

 

2. Kommunen ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss sentrum. 

  

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av bolig, forretning og kontor på 

18 000 m2, hvorav 15 500 m2 bolig og 2 500 m2 forretning/service. Planområdet er regulert i 

reguleringsplan: nr. 313-02 Byporten. Bruksformål og grad av utnyttelse i forslag til ny 

regulering i tråd med gjeldende regulering, men byggehøyde og byggegrense strider med 

gjeldende regulering.  

 

Rådmannen mener forslagsstiller må avvente oppstart av planarbeid til de overordnete 

føringene i områdeplan for Hønefoss er lagt. En vedtatt områdeplan vil kunne gi helt nye 

føringer for prosjektet. Det er særlig de usikre forholdene knyttet til det framtidige 

transportsystemet i Hønefoss by som vil være avgjørende for en videre utvikling for 

byportenprosjektet. Også forhold knyttet til byggehøyder og uteområder som søkes avklart i 

overodnet plan, er relevante for dette prosjektet. 

 

Innledning  

Forslagsstillerne Minde og Ulven ønsker å fremme et forslag til ny detaljregulering for området 

som i dag utgjør detaljreguleringsplan nr. 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.13. Forslaget er et 

helt annet konsept enn det gjeldende reguleringsplan legger opp til. Det planlegges et høyt tårn 

på inntil 23. etasjer, total høyde for bygget vil kunne bli ca. 70 meter, uten noen økning i 



utnyttelsegraden for området. Hovedintensjonen er å kunne etablere i hovedsak boliger med 

parkering og noe næring/forretning, samt offentlig, halvprivat og privat uteareal.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området består i dag av mindre næringsvirksomhet, vaskehall, parkering, bilsalg etc. og et 

eldre hus.   

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstillers planinitiativ viser foreløpig: 169 boliger, fordelt på inntil 23 etasjer. Området 

foreslås regulert til bolig, forretning, kontor på 18 000 m2, fordelt på forretning/service 2500 

m2 og bolig 15500 m2 (170 leil.). Parkering/lager i 2 kjelleretg., evt. også forretning/service i 

deler av øvre kjelleretasje. Parkering vil være iht. kommunal norm. 

 

Forslagsstillers ambisjoner er å utvikle et prosjektet som vil bli et godt synlig landemerke og en 

«innfallsport» som markerer starten på sentrum av Hønefoss. Prosjektet vil svare ut behovet 

for utvikling når vei og baneprosjektet står klart. Bebyggelsen vil få et mer moderne preg, 

sammenlignet med øvrig sentrumsbebyggelse. Det er også ønske om en bred og åpen prosess 

for bytuviklingen, hvor innspill fra innbyggere og politikere er ønskelig. I følge skisseprosjektet 

tilføres det 4800 m2 tilbake til byen og inneholder områder for barn, butikker, parker og 

kafeer. Det oppgis at det også legges opp til grønne terrasser i prosjektet.  

 

I forhold til andre samfunnsbehov er det utfordringer knyttet til barnehagekapasitet i området, 

mens ny barneskole på Benterud har med dagens situasjon kapasitet til dette prosjektet.  

 

Området som ønskes utbygd er ca. 7068 m2 tomteareal, og består av i hovedsak av 

eiendommene, gnr/bnr 318/515, 318/90, 318/228.  

  

Forprosjekter  

Forslagsstiller har tidligere informert formannskapet om planene gjennom en 

lysbildepresentasjon.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 313-03 Byporten fra 21.02.2013. Se vedlegg 

15. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til kombinert bolig/forretning/kontor. 

Tillatt utnyttelsesgrad er BRA 18000 m2 og bebyggelsen skal ikke overstige 6 etasjer, 

inntrukket.  

 

Planer under arbeid i området 

Det startes opp et parallelt planarbeid i området i reguleringsplan nr. 414 Kvartal 36 Storgata – 

Sundgata. I denne planen foreslås det fem etasjer med en 6. etasje inntrukket.  

 

Det er også startet opp et planarbeid med områdeplan for Hønefoss. Planprogrammet skal   

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Bjarne Minde og Alf Ulven er forslagstillere.  

Forslagsstillerne ønsket i utgangspunktet å kun regulere de aktuelle tomtearealene, mens 

rådmannen mener planavgrensningen bør ta for seg hele gjeldende reguleringsplan, for å sikre 

en hehetlig, sammenhengende og oppdatert plan for området, se vedlegg 4. Avgrensningen må 



før 1.gangs behandling vurderes slik at denne sammenfaller med planavgrensningen mot 

reguleringsplan nr. 414 Kvartal 36 Storgata – Sundgata.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 318/515, 318/516, 318/90, 318/228, 318/92, 

318/93, 318/337, samt noen eiendommer knyttet til offentlig veiareal.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Lokaliseringen er i tråd med prinsippet om fortetting hvor 70 % av befolkningsveksten skal 

foregå i Hønefoss-området. Området skal sikres tilgjengelighet med gang- og 

sykkelmuligheter. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsformål.  

Det er tilkoplingsplikt for fjernvarme.   

 

Reguleringsplan 

Planområdet er regulert i reguleringsplan 313-01 – Byporten, vedtatt 21.02.2013. Planarbeidet 

er i tråd med gjeldende planer mht. bruksformål og grad av utnyttelse, men er i strid med 

gjeldende planer når det gjelder byggehøyde og byggegrense. 

 

 

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. Formelt oppstartsmøte ble avholdt 26.01.2017. 

 

Denne saken anses som prinsipiell og oppstartsaken legges derfor fram for behandling i 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 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 er søker som 

har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

 

 

Økonomiske forhold 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Forslagstiller skal bekoste de aktuelle 



utredningene og undersøkelsene. Planen utløser ingen direkte økonomiske belastninger for 

Ringerike kommune, utover mulig behov for sosiale tjenester.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Hensynet til overordnet transportsystem og helhetlig byplan for Hønefoss må avklares før 

oppstart av 427 Byporten Hønefoss kan starte. Byggehøyde og byggegrense er ikke i tråd med 

gjeldende plan og må avklares nærmere. 

 

Det pågår følgende planarbeid i området: Oppstart av 414 Kvartal 36 Storgata – Sundgata. 

Planene kan være i konflikt med hverandre. Konsekvenser for boliger og service i denne 

reguleringsplanen må vurderes nærmere. Dette gjelder særlig forhold knyttet til sol- og 

skyggevirkninger for bakenforliggende områder mot Sundgata. Det planlegges boliger og 

fortauscafé som vil bli berørt av forslag til plan for 427 Byporten, Hønefoss.  

Likebehandligsprinsippet vil også kunne trekkes inn her med tanke på etasjehøyder, 6 kontra 

23 etasjer.  

 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss 

 

 

Begrunnelse for/konsekvenser av et slikt vedtak  

Lokaliseringen er i tråd med prinsippet om fortetting hvor 70 % av befolkningsveksten skal 

foregå i Hønefoss-området. 

Forslagsstillers ambisjoner er å utvikle et prosjekt som vil bli et godt synlig landemerke, et 

signalbygg, og en «innfallsport» som markerer starten på sentrum av Hønefoss. Prosjektet vil 

svare ut behovet for utvikling når de stor samferdselsprosjektene for vei og bane er bygget. 

Bebyggelsen vil få et mer moderne preg, sammenlignet med øvrig sentrumsbebyggelse. 

 

Det vil være behov for informasjon og høringer, dersom kommunen vedtar oppstart. I en slik 

situasjon må forhold knyttet til transport i Hønefoss sentrum utredes med hensikt å avklare 

arealbehov for transport i ytterkant av planområdet, dette må særlig høres og belyses. 

 

Planforslaget innebærer en markant endring av bygningshøyde i sentrum av Hønefoss. 

Gjeldende reguleringsplan er restriktiv med byggehøyde for å sikre solforhold mot Sundgata 

med en gradvis nedtrapping fra 6 til 4 etasjer mot gatenivå og internt i boligbebyggelsen. 

Forhold knyttet til sol og skygge må særlig høres og belyses.  

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Forslag til planavgrensning tar med seg hele gjeldene reguleringsplan for å kunne oppdatere og 

avregulere denne. Areal utenfor selve byportenprosjektet planlegges videreført som i 

gjenldende reguleringsplan.  

 

Grøntstruktur  



Det anbefales at forslag til grønnstruktur med trerekke ut mot Kongensgate, slik det er lagt 

opp til i gjeldende reguleringsplan, opprettholdes. 

 

Forurensning i grunnen 

Massene i forbindelse med gravearbeid må håndteres forskriftsmessig. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet 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. Det vil gjøres vurderinger og 

eventuelle endringer i transportsystemet for å få til dette 

 

Det kreves tilknytning til fjernvarme i prosjektet, samt opparbeidelse og godkjenning av 

teknisk infrastruktur som kommunen skal overta.  

 

Det er innenfor gjeldende regulering avstått grunn og avtalefestet opparbeidelse av 

samferdselseformål. Se vedlegg 14. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Skisseprosjektet viser en drastisk endring av landskapsbildet i Hønefoss by. Bygget går opp til 

ca. kote 150 og bakkenivå er ca. kote 79. Ut fra dette vil det kunne bli et tårn på noe over 70 

meter, men antakelig noe mere. Tidligere utbyggingsprosjekter i Hønefoss har et lang lavere 

etasjeantall 8-9 etasjer. Til sammenligning er rådhuset fra inngangspartiet på gateplan ca. 27 

meter høyt. Dette bygget har 8. etg. En annen sammenligning er postgirobygget i Oslo (et av 

Norges høyeste bygg) som er 112 meter høyt og har 26 etg.  

 

Universell utforming 

Skisseprosjektet foreslår en langsgående mur og en «innramming» av prosjektet som vil få en 

avvisende virkning mot gatenivå. Dette grepet vil bidra til at prosjektet kommuniserer dårlig 

med gatenivå og gir en dårlig utnyttelse. Blant annet må det etableres en lengre rampe for å 

komme opp til nivået der det foreslås offentlig tilgjenglige uteområder og parker.  

 

Lekearealer 

Planen må håndtere krav om lekeareal jfr. Kommuneplanens bestemmelser. 

 

Folkehelse 

Arealene må være tilgjengelige slik at man sikrer folks mulighet til å bevege seg innenfor 

planområdet, og videre ut av området. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Planen er i tråd med prisippet om fortetting i sentrum og legger til rette for bruk av kollektiv 

og sykkeltransport.  

 

Samlet vurdering 

Forslagsstillers ønske om en revitalisering av området anses som veldig positivt. Men 

rådmannen mener planen bør avvente forslag til nye transportløsninger i Hønefoss by, og 

forholde seg til en vedtatt områdeplan som vil legge viktig føringer for en framtidig 

byutvikling. Dette gjelder også i forhold til høyder og byrom i sentrum.  



 

Gjeldende reguleringsplan har omtrent samme potenisale for antall leiligheter/næring som i det 

nye planforslaget antyder. Dette betyr at prosjektet vinner svært lite på å bygge mer i høyden. 

Rådmannen mener derfor at nødvendigheten av å bygge i høyden, må vurderes opp i mot 

Hønefoss sin målestokk og finne en mer tilpasset høyde til landskapet.   

 

Leilighetene i Kvartal 36 Storgata – Sundgata og nærliggende deler av området vil få betydelig 

mer skygge ved foreslåtte byggehøyde, og det må derfor vurderes hvor berørt disse vil bli av 

det nye Byportenprosjektet. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Skjema til oppstart, datert 28.12.2016 

4. Referat fra oppstartsmøte, datert 26.01.2017 

5. Foreløpig utomhusplan, leilighetsfordeling m.m. 

6. Foreløpig situasjonsplan, datert 29.12.2016 

7. Illustratsjon 1, datert 29.12.2016 

8. Illustrasjon 2, datert 29.12.2016 

9. Solstudie mars, datert 29.12.2016 

10. Solstudie mai, datert 29.12.2016 

11. Solstudie juni, datert 29.12.2016 

12. Trafikkberegning, Asplan Viak, datert 27.09.2011 

13. Grunnundersøkelser, Løvlien Georåd, datert 13.09.2007  

14. Avtale med fylkeskommunen og statens vegvesen, datert 27.02.2015 

15. Gjeldende reguleringsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder for areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ken Ove Heiberg 
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Sendes til: Ringerike kommune, Areal - og byplankontoret v/avdelingsleder
postmottak@ringerike.kommune.no

BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE FOR REGULERINGSPLAN

Stedsnavn Byporten - Hønefoss

Gnr/bnr 318 / 7 , 515 m. fl.

Dato for utfylling 28 .12.16

Skjema er utfylt av Kritt Arkitekter AS

Gjeldende planstatus
- Kommuneplan
- R eguleringsplan

Reguleringsplan

Forslag til plantype
- Områderegulering
- Detaljregulering
- Reguleringsendring

Mindre endring
Ordinær endring

Ordinær Reguleringsendring / detaljregulering

Informasjon om ønsket regulering (omtal hvert punkt med hele setninger)
Hovedformål og intensjoner Boligformål, parkering og forretninger / service.

Eiendommen foreslås utviklet i hh til mulighetsstudiet som
ble presentert for formannskapet i april 2016.

Dagens situasjon i området Ubebygget / næring / bolig

Omfang
Størrelse på planområde,
antall enheter o.l.

Tomteareal 7068 m2 . Regulert utnyttelse Bolig, forretning,
kontor 18 000 m2 . Forslag: Forretning/service 2500 m 2,
bolig 15500 m2 (170 leil.). Parkering/lager i 2 kjelleretg .

Konsekvensutredning (KU)
Vurder ing og begrunnelse av
om planen faller inn under
KU - forskrifta

Eiendommen foreslås primært benyttet til boligformål , som
ikke utløser krav om KU

Konsekvenser
Positive og negative.
Aktuelle utredningstemaer.
Skal omtales selv om tiltaket
ikke utløse r krav om KU etter
forskrifta

Økt byggehøyde, endret bebyggelsesmønster ift gjeldende
regulering. Sterk øking av sentrumsnære boliger
Utredes: Solforhold, støyforhold, uteoppholdsarealer,
grunnforhold. Størrelse boliger, leilighetsfordelingsnøkkel.
Næringsformål, parkeringsanlegg for tilreisende.
Sol, skygge, trafikkøking ift na bokvartaler

Eksisterende kunnskap
Hva finnes av kartlegging?

Grunnundersøkelse, trafikkberegning, fjernvarmekart, sol - /
skyggeforhold formiddag

Eiendomsforhold Eiendommene eies av Storgaten 22 AS og Byporten 1 AS.
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Aktuelle tema for diskusjon Byggehøyder, bebyggelsesmønster, sol - /skyggeforhold,
uteoppholdsarealer, støyforhold, adkomst kjørende/gående

Forslag til plannavn Byporten

Mottaker og fakturaadresse
for gebyr for saksbehandling

Minde & Minde AS, Postboks 181 Sentrum, 3502 Hønefoss

Følgende dokumentasjon
skal legges ved
bestillingsskjemaet:

1. Kart med forslag til planavgrensning (pdf)
Ved reguleringsendring skal planavgrensning vises
oppå gjeldende reguleringsplan.

2. Forslag til planavgrensning i sosi - format
Kan evt. ettersendes etter oppstarts møtet.

3. Annet: (skisser , flyfoto, omtale osv., listes opp: )
Tegninger skisseprosjekt
Sol - /skyggediagram
Grunnundersøkelse (regulert prosjekt)
Trafikkberegning (tidligere prosjekt)
Kart veiføring - rundkjøring
Fjernvarme
Gjeldende regulering
leilighetsfordeling
Illustrasjon forslag

Fra forslagsstiller vil følgende personer delta i oppstartsmøte t
Funksjon Navn Tlf E - post
Forslagsstiller
Skal alltid møte

Bjarne Minde
Alf Ulven

90 111261
92250000

bjarne@minde - minde.com
ulven@kristiania.com

Fagkyndig
Skal alltid møte

Peter L’orange
Nina C.P. Johansen

91797230
40648934

peter@kritt.no
nina@kritt.no

Grunneier(e) *

Evt. andre

*Dersom grunneier ikke stiller ønsker kommunen en intensjonsavtale mellom grunneier og
forslagsstiller.
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SAK - oppstartsmøte Byporten

STED: Storgata 13, Ringerike kommune

TID: 26.01.kl. 09.00.10.30 ,

REFERAT SENDES TIL:
Rolle Navn og e - post Til stede
Forslagsstiller Bjarne Minde, Alf Ulven x

Fagkyndig Peter L’orange , Nina C.P. Johansen x

Grunneier Jan Torgersbråten v/ Bjarne Minde etter
avtale

x

RK, A real - og byplan , saksbehandler Ken Ove Heiberg X
RK, Areal - og byplan , medhjelper Lars Lindstøl x
RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim X
RK, Byggesakskontoret Knut Ivar Kollstrøm x
RK, Miljøretta helsevern Unni Suther x
RK, Tekniske forvaltning Utbygging Jostein Nybråten
RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten x
RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud
RK, Forurensning Ingrid Strømme
RK, Teknisk forvaltning Asle Aker
Rådet for funskjonshemmede Laila Amodt x
RK = Ringerike kommune. E - post til ansatte i Ringerike kommune:
fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet
B estillingsskjema for oppstartsmøte
Oversiktskart
Kartskisser / illustrasjoner
Omtale av det planlagte prosjektet
Omtale av aktuelle tema for drøfting
Annet, spesifiser: Sol/skyggeberegning, fullmakt, grunnboring etc.

2. Om planområdet og planinitiativet
Planområdets beliggenhet: Hønefoss sentrum, Storgata - Kongensgate
Gnr/bnr: 318/7, 515 m. fl.
Planområdets størrelse, ca . daa: 7068 m2 (tomteareal).
Dagens innhold og bruk: Ubebygget/næring, bolig.
Historikk: Bensinstasjon , verksted, parkeringsflater, vaskehall, bolighus mm.
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F orslagsstillers planinitiativ viser foreløpig : 1 6 9 boliger, fordelt på inntil 23 etasjer. Regulert
utnyttelse Bolig, forretning, kontor 18 000 m2. Forslag: Forretning/service 2500 m2, bolig
15500 m2 (170 leil.). Parkering/lager i 2 kjelleretg. , evt. også forretning/service i deler av
øvre kjelleretasje. Parkering iht. Kommunal norm.

3. Planstatus, planer i området
Kommuneplanen

Arealformål: Sentrumsformål
Evt. aktuelle bestemmelser:

Reguleringsplaner
P lanområdet er uregulert
Planområdet er regulert i reguleringsplan: nr. 313 - 02 Byporten
T ilgrensende regulerings planer: nr - 64 - 02 Hønefoss sentrum, nr. 120 - 03 Løkka

Schjongstangen, nr. 64 - 35 - 36 kvartal 35 - 36

Planer under arbeid
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til
Det pågår følgende planarbeid i området . Oppstart av k vartal 36 Storgata – Sundgata og

oppstart av områdeplan for Hønefoss (byplan) .
Annet, spesifiser:

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid)
Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer mht. bruksformål og grad av utnyttelse.
Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt : Byggehøyde og

byggegrense .
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: Byplanarbeidet

5. Konsekvenser - a ktuelle 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. ko mme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget
planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.

Utvikling av by og lokalsamfunn
R ett lokalisering (ABC - modellen skal brukes for handel/næring/industri , se nettside )
Konsekvenser for sentrum
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Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) Skyggevirkning og landskapsvirkning
er spesielt viktig å vurdere fra ulike persp ektiver.

Møteplasser og byrom
Konsekvenser for naboer

Landskap, natur og kulturmiljø
Landskapsbilde (nær/fjernvirkning)
Naturmangfold , herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 (må nevnes)
Landbruk, jord og skog
Strandsone, vann og vassdrag
Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny)
K ulturminner og kulturmiljø
Masseforvaltning. Er det be hov for å beregne massebalanse/ ha en plan for

massehåndtering?

Miljø og samfunnssikkerhet
Risiko - og sårbarhet sanalyse (skal alltid utarbeides)
Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt)
Forurensning i grunnen (eiendommens historikk beskrives og det foreligger utredninger i

eksisterende reguleringsplan for Byporten) )
Radon (sikring)
Skred
Flom

Barn og unge
Barn og unges interesser
Skolevei
Lekearealer

Teknisk infrastruktur
Energiløsninger
Bredbånd/fiber
Vann og avløp
O vervannshåndtering
Renovasjon , vurder nedgravd løsning
Brannvann, tilgjengelighet for brann - og redning

Sosial infrastruktur
Skole (Ny skole Hønefoss sør med kapasitet).
B arnehage (dårligere kapasitet)
Annet:

Samferdsel
Veg/trafikk/adkomst Ny tt veianlegg m/ rundkjøring og busslommer ble ferdigstilt ult.

2015 . Vegvesenet har nedlagt 10 års graveforbud i rundkjøringen.
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Kollektiv forbindelse

Trafikksikkerhet og tilgjengelighet
P arkering , herunder sykkelparkering

Aktivitet for alle
Universell utforming
Friluftsliv
Sammenhengende gang - og sykkelnett

Boligkvalitet
Antall og type boliger (Varierte størrelser ca. 169 stk).
Utearealer (Vurdere å senke ned til gatenivå)
Sol/skyggeanalyse (vedlagt)
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 krev er planpr ogram jf. pbl. § 4.1 og KU - forsk rifta § 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 -

Tiltaket krever trolig ikke planprogram og /eller konsekvensutredning, jf. KU - forskrifta §§
2 -

7. Diverse avklaringer
Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen?

Ja , spesifiser: Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal
overta anlegg/infrastruktur.

Nei
Ikke avklart . Kommunen har overtatt all infrastruktur som ble etablert ved bygging av nytt

veianlegg m rundkjøring inkl. tilknytning for ledninger fra tomta . Dokumentert

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan - og byggsak, jf. pbl. § 1 - 7?
I så fall må rammesøk nad leveres sammen med innlevering av planforslag.

Ja – avhengig av politisk behandling
Nei
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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
Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning .
Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. F orslagsstiller må sørge for at godt nok

kartgrunnlag blir utarbeida ( koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)

8. Plantype
D etaljregulering jf. pbl. § 12 - 3
O mråderegulering 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. M edvirkning
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:
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. Uavklart i forh old til områdeplan for
Hønefoss og transportsystemet. Det foreligger imidlertid en reguleringsplan godkjent i 2013
med samme bruksformål og utnyttelsesgrad som vist i planinitiativet. Det foreligger også en
avtale mellom Kommunen, fylkeskommunen og Statens Vegvesen om at partene skal ha en
positiv holdning til en utbygging for hele planområdet – se vedl egg . Forslagsstiller ber om at
Avtalen forelegges politisk utvalg som del av dokumentasjonen for behandlingen .

11. Op pstart av planarbeid

Politisk oppstartsak
Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart , spesifiser begrunnelse: Se

punkt 10.
Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak
Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak:

Kunngjøring og varsling
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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.
Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema.

Avgrensni ngen bør ha med seg hele det eksisterende planområdet for Byporten. Ber om at
forslag til avgrensning ettersendes.

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 materiale t som mottas ikke er godt nok, blir både fo rslagsstiller 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 me d 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 ette r 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 a rbeid og sette av tid til dette. Se
informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet
1. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID

Referent: Ken Ove Heiberg
Tlf: 40 80 45 14
Ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no
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NOTAT
Til: Morten Løvseth
Kopi
Fra: Hans Ola Fritzen , Asplan Viak AS

Dato: 27.9 .2011

Byporten – Revidert t rafikk beregning

1 .1 Innledning
Bypo rten har tidligere vært planlagt med 2000 m2 kontor, 600 m2 handel, og 14.975 m2 boliger og med
40 0 m2 bilpleie . Dette ga en beregnet biltrafikk på ca. 780 biler på hverdager og ca. 700 biler ÅDT til - fra
planområdet.

Byporten planlegges nå utbygget med 14. 100 m2 boliger og 2 00 m2 handel . Ettersom arealet for handel
er lite, og mindre attraktivt for dagligvarebutikker, er der her regnet handel andre varer. Trafikkø k ningen
til fra Byporten er beregnet i følgende trinn.

Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag genererer utbyggingen
Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel vil bli benyttet til fra Byporte n
Reisemønster - hvordan fordeler de nye reisende seg på gatene rundt Byporten

1 .2 Trafikkgenerering og reisemiddelfordeling

Turproduksjonen til - fra kontor, handel og boliger på Byporten er beregnet med følgende:

Boliger - 9,2 personturer pr 100 m2

Handel andre varer - 60 personturer pr 100 m2

Turproduksjonen for bolig er hentet fra PROSAM – rapport 152 RVU Oslo og Akershus. For Byporten er
det regnet med 2,9 personer pr 100 m2.

Bilandel og bilbelegg på reiser til - fra Byporten er anslått til følgende.

Bosatt e - 50 %, 1,3 pers pr bil
Handel - 5 0 %, 1,3 pers pr bil

For b osatte i Ytre Oslo er bilandelen 53 % og gang - /sykkelandelen 30 % (PROSAM - rapport 152 ) .

1 .3 Tidligere trafikk til - fra Byportenkvartalet

Byportenkvartalet har tidligere vært brukt til blandet virk somhet, med hovedvekt på bilsalg, verksted og
bensinstasjon .

Bilsalg - 1.100 m2, ca . 7 ansatte
Bilverksted - 1.250 m2, ca . 20 ansatte
Bensinstasjon - 250 m2, ca . 8 ansatte, med stort besøk
2 boliger - 200 m2

Fysioterapi - 90 m2, ca . 3 ansatte

Figuren nedenfor viser beregning av tidligere trafikk til - fra Byportenkvartalet på virkedager (VDT) og for
årsdøgn (ÅDT).
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Figur 1 . Beregning av tidligere trafikk til - fra Byportenkvartalet.

Tidligere trafikk til - fra Byportenkvarta let er beregnet til 4 68 biler på hverdager , 41 2 biler ÅDT og 64 biler
til - fra området i dimensjonerende ettermiddagstime.

1 .4 Trafikk til - fra Byporten med planlagt utbygging

Trafikken til - fra Byporten er beregnet til 1. 3 89 personturer på virkedager , 1. 2 69 på boliger og 12 0 på
handel . Figuren nedenfor viser beregning av fremtidig trafikk til - fra Byporten, med planlagt utnyttelse
med kontor, handel, bilpleie og boliger.

Figur 2 Beregnet trafikk til - fra Byporten på virkedager og på årsdøgn

Biltrafikken til - f ra Byporten er beregnet til 534 biler på hverdager, 5 00 biler ÅDT og 74 biler i ettermi d-
dagstime . Dette er 64 biler mer på hverdager og 10 biler mer i ettermiddagstimen enn med tidligere
virksomhet på eiendommen.

1 .5 Trafikkvekst i rundkjøringen

H verdags traf ikken til - fra Byporten er a n slått å fordele seg som følger på gatene rundt planområdet .

Osloveien - 134 biler - 25 %
Storgata nord - 134 biler - 25 %
Kon gens gate - 187 biler - 35 %
Schjongs gate - 27 biler - 5 %
Sundgata øst - 27 biler - 5 %
S undgata vest - 27 biler - 5 %

K rysset Osloveien – Storgata – Owrens gate får en trafikkvekst fra Byporten på 17 biler på hverdager
(64 biler x 25 %) og 2 biler i ettermiddagstimen , i forhold til tidligere utnyttelse av eiendo m men . Dette gir
en trafi kkvekst i dette krysset på 0,1 % på hverdager.

P rognosen for generell trafikkvekst i Buskerud for de neste 10 årene er til sammenligning 12,7 %, som
gir en trafikkvekst i rundkjøringen på 2.120 biler på hverdager.
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