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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 2 - KOMMUNESTRATEGI OG PLAN 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  23.01.2018  

Tid:   09:00  

 

Temamøte/Dagsplan:  

09:00 - 09:05 Opprop/møteinnkalling.  

09:05 – 10:00 Kilemoen vannverket v/advokat, Guttorm Jakobsen. (Offl. §23)  

10:00 – 10:10 Pause  

10:10 – 10:50 RIK v/ Per Roskifte, Ole Sunnset og Kjell Baug. (Fvl. §13. Offl. §13.)  

10:50 – 10:55 Pause  

10:55 – 11:35 Orientering om fremdriftsplan inkl. medvirkning og planprogrammet for 

områderegulering Hønefoss.  

11:35 – 12:15 Orientering om Trafikkanalysen for Hønefoss v/ BFK.  

12:15 – 12:55 Pause/lunsj.  

12:55 Saksliste. FS del 1 og FS del 2. 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 16.01.2018 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  1/18 

Side 3 av 18   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/257-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet 2 - 

kommunestrategi og plan den 23.01.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak 16/3882-8, 1682-9 og 15/1534-141 tas til orientering. 
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0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. 

gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav 

om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

reguleres området til LNF-formål. 

 

  

 

Sammendrag / bakgrunn 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk 

Kilemoen, som forsyner over 20 000 mennesker i Hønefoss og omegn. I 1985 ble det inngått 

en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og grunneiere. Avtalen 

inneholder soner og bestemmelser som gir restriksjoner for området. Nye brønner og nye krav 

fra NGI medfører endret soneinndeling, og det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for 

området. Kommunen ønsker å hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

 

Våren 2014 varslet kommunen oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk 

Kilemoen. Høsten 2017 ble planforslaget lagt fram til politisk 1. gangsbehandling for 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (09.10.2017 sak 60/17) og formannskapet 

(24.10.2017 sak 132/17). Formannskapet vedtok å utsette saken, og dette er bakgrunnen for at 

rådmannen nå legger fram saken på nytt. Dette saksframlegget kommer i tillegg til tidligere 

saksframlegg, og belyser blant annet spørsmål som ble stilt i formannskapet ved forrige 

behandling. For nærmere beskrivelse av innholdet i planforslaget, se saksframlegg vedlegg 1.  
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Beskrivelse av saken 

Planforslaget  

I etterkant av formannskapets behandling 24.10.2017 er ledningstrase for kommunalteknisk 

anlegg lagt inn i plankartet. Traseen er vist som en hensynssone på plankartet, og følger delvis 

adkomstveg i området. Gjennomføring av tiltaket vil forsøkes løst gjennom minnelig avtale 

med grunneiere. Dersom dette ikke er mulig, vil reguleringsplanen kunne gi grunnlag for 

ekspropriasjon til gjennomføring av ledningstrase som vist på plankartet.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av (vedlegg 2-4):  

- Plankart, datert 11.01.2018 

- Reguleringsbestemmelser, datert 11.01.2018 

- Planbeskrivelse med vedlegg, datert 20.09.2017 

 

Eksisterende grusuttak i planområdet 

I planområdet inngår et eksisterende grusuttak (gnr/bnr 52/1). Grusuttaket er den mest 

alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Planforslaget inneholder derfor 

restriksjoner når det gjelder grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6.  

 

Kommunen gjennomførte i 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er berørt 

av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet. 

Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot 

grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155. Den delen av uttaket (ca 30 daa) 

som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med krav om detaljregulering 

før videre uttak (plankrav).  

 

Grusuttaket er omfattet av minerallovens krav om driftskonsesjon, hvor direktoratet for 

mineralforvaltning er myndighet. Hæhre Entreprenør AS søkte om driftskonsesjon i 2014, og 

direktoratet sendte søknaden på høring i juni 2017. Kommunen uttalte seg til søknaden, og 

mente driftskonsesjon ikke burde innvilges på nåværende tidspunkt. Begrunnelsen for dette var 

hensynet til pågående planarbeid, samt bekymring for konflikten mellom drikkevannshensyn og 

grusuttak. Direktoratet fattet vedtak om tildeling av driftskonsesjon 16.10.2017 (vedlegg 6). 

Direktoratet gjør i vedtaksbrevet oppmerksom på at driftskonsesjonen ikke erstatter krav om 

tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annet lovverk. Kommunen og Mattilsynet 

har påklaget vedtak om driftskonsesjon (vedlegg 7 og 8). Mattilsynet bruker begrepet 

innsigelse i sitt brev. Rådmannen har muntlig avklart med Mattilsynet at det er klage etter 

forvaltningsloven som er ment.  

 

Kommunen har anmodet om at klagen gis oppsettende virkning (dvs. at vedtaket om konsesjon 

får utsatt iverksettelse inntil klagen er behandlet). Foreløpig har kommunen ikke mottatt 

tilbakemelding fra direktoratet på klagen, eller anmodning om oppsettende virkning.   

 

Rådmannen er kjent med at det videre vil være Isachsen Gruppen som vil være tiltakshaver for 

drift i grustaket. Endring av tiltakshaver har bakgrunn i diverse oppkjøp og fusjoner. 

Kommunen har i brev 24.11.2017 til direktoratet opplyst om ny tiltakshaver.  
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Rådmannens vurdering 

Forslag til vedtak punkt 3 

Formannskapet har stilt spørsmål om bakgrunnen for rådmannens forslag til vedtak punkt 3, 

som lyder slik:  

Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører 

krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, reguleres området til LNF-formål. 

 

Bakgrunnen for dette forslaget er forklart i saksframlegget datert 22.09.2017 (vedlegg 1): 

  

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til 

steinbrudd/masseuttak gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen 

at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må en eventuell detaljregulering utrede 

konsekvensene av masseuttak, på samme måte som foreliggende planforslag legger 

opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i høringsdokumentene 

slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at planforslaget sendes på 

ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring. 

 

Alle planforslag skal ha en planbeskrivelse som blant annet beskriver planens hovedinnhold og 

virkninger, jf. pbl. § 4-2. For noen planer er det i tillegg krav om planprogram og 

konsekvensutredninger etter forskrift om konsekvensutredninger. Dette medfører en mer 

omfattende planprosess: Ved oppstart av planarbeidet skal det utarbeides et forslag til 

planprogram, som sendes på høring og offentlig ettersyn. Videre skal planprogrammet 

fastsettes av planmyndigheten, og det må utarbeides en konsekvensutredning med 

utgangspunkt i planprogrammet og forskriften.  

 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskriften. Regulering av steinbrudd og masseuttak utløser derimot 

normalt et slikt krav.  I planforslaget er det foreslått å regulere ca 30 daa til steinbrudd og 

masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak, og som det iht. planforslaget 

kan være aktuelt å tillate uttak. Arealet samsvarer med areal foreslått avsatt til råstoffutvinning 

i kommuneplanens arealdel 2017-2030. Forslag til revidert arealdel ble behandlet i 

formannskapet 25.04.2017 sak 20/17, og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn.  

 

Ringerike vannverk Kilemoen reguleres i form av en områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette 

er en kommunal plantype, hvor kommunen legger føringene og sørger for nødvendige 

utredninger i forbindelse med planarbeidet. Rådmannen anser at det er mest hensiktsmessig at 

plan- og utredningsarbeid som direkte utløses av private tiltak også bekostes og gjennomføres 

av den aktuelle tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses best gjennom en privat detaljregulering 

etter pbl. § 12-3. Dette handler også om likebehandling.  

 

Planbeskrivelsen for områdereguleringen fokuserer i hovedsak på forhold som er av betydning 

for sikring av vannkilden. I og med at områdereguleringen ikke utreder steinbrudd og 

masseuttak i detalj, har rådmannen foreslått at det stilles krav om detaljregulering for dette 

området. I en eventuell senere detaljregulering vil krav om konsekvensutredning etter 

forskriften kunne ivaretas. 
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Rådmannen mener dette er en akseptabel løsning, men er usikker på om regionale myndigheter 

vil akseptere at utredningskrav knytta til masseuttak legges til en detaljregulering i denne 

saken. Rådmannen ønsket derfor å avvente høringsuttalelser om dette temaet. 

Dette er bakgrunnen for foreslått vedtakspunkt 3. Dersom området reguleres til LNF i 

områdereguleringen, kan det likevel tas initiativ til oppstart av en privat detaljregulering for 

masseuttak i området. Sak om oppstart av et slikt planarbeid vil da legges fram til politisk 

behandling.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, samt saksframlegg i vedlegg 1, anbefaler rådmannen at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Vedlegg 

1. Saksframlegg til 1. gangsbehandling, datert 22.09.2017 

2. Forslag til plankart, datert 11.01.2018  

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 11.01.2018  

4. Planbeskrivelse, datert 20.09.2017 

a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016  

b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, datert 

07.09.2015  

c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017  

d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016  

e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak  

5. Innspill fra Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1, datert 04.10.2017 

6. Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Støen grustak, datert 16.10.2017 

7. Ringerike kommunes klage på tildeling av driftskonsesjon, datert 07.11.2017 

8. Mattilsynets klage på tildeling av driftskonsesjon, datert 09.11.2017 

9. Brev fra Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1, til direktoratet for 

mineralforvaltning, datert 02.12.2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Guro Li 
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Arkivsaksnr.: 17/3414-7   Arkiv: PLN 999  

 

Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

2/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafalléen 2 (jf. 

pbl § 12-8). 

 

 

 

Sammendrag 

Lafton Eiendom fremmer forslag til detaljregulering for Telegrafalléen 2. Bebyggelsen innenfor 

felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 og 2 etasjer for leiligheter. Felt BKB 1 er i dag regulert 

til forretning/ kontor/ tjenesteyting. Planområdet ligger innenfor planavgrensningen til 

områderegulering for Hønefoss (plan nr. 431), hvor planarbeid pågår (og skal etter planen 

sluttbehandles på nyåret 2020). 

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse 

regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke 

vil være igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med 

kvalitet. I områdereguleringen for Hønefoss vil det søkes løsninger for å ivareta behov for 

uteopphold/rekreasjon på større arealer som vil være felles for flere utbyggingstomter/flere 

kvartaler, og også hvilke parkeringsstrategier som kan være aktuelle for byen Hønefoss 

(trafikksystem/redusert transportbehov).  

 

Ved å avvente områdereguleringen så vil det for Telegrafalléen 2 sin del gjøre eiendommen 

mer egnet for boliger, ved at deler av dagens parkeringsarealer kan transformeres til lek og 

samvær nær bolig, og som bedre kan skjermes fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang 

på sol. 

 

Det vises også til at desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de 

overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk vil også 

genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten.  
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På denne bakgrunn er rådmannens anbefaling at oppstart av arbeid med detaljregulering for 

Telegrafalléen 2 avventer slik at den kan utformes og behandles i henhold til føringer som blir 

gitt i områdereguleringen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble den 5.10.2017 avholdt oppstartsmøte med Lafton Eiendom AS vedrørende ordinær 

endring av reguleringsplan for Telegrafalléen 2 (plan nr. 371) (jf. vedlagt referat fra 

oppstartsmøtet og oversiktskart). 

 

Oppstartsmøte ble bestilt fordi bebyggelsen innenfor felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 og 

2 etasjer for leiligheter (jf. vedlagte snitt).  

 

En innføring av boligformål innenfor felt BKB1 må behandles som en ordinær endring av 

gjeldende regulering, endringen er for omfattende til å behandles som en mindre endring (jf. 

lovkommentaren til plan- og bygningslovens kapittel 12 § 12-14).  

 

I gjeldende reguleringsplan er felt BKB 1 regulert til forretning/ kontor/ tjenesteyting.  

  

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Dagens bruk i eksisterende bygg er blant annet forretninger, fysioterapi, Lafton Eiendom AS 

mm. Bygget er i 2-3 etasjer derav en underetasje. Utearealene er i bruk til parkering, renovasjon 

og atkomstvei til naboblokka (leiligheter med adresse Telegrafalléen 2A) og består av asfalterte 

flater.  

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i detaljregulering nr. 371 Telegrafalléen 2 vedtatt av KS 

30.4.2015 (sak 63/15) (vedlagt).   

 

Planområdet består av to eiendommer:  

o gnr. 45 bnr. 38 - felt BKB1   

o gnr. 45 bnr. 359 - felt BBB1 

 

Eiendommen hvor det ønskes innført boligformål er gnr. 45 bnr. 38 (blant annet felt BKB1 i 

planen). Den er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Tillatt utnyttelsesgrad er maks. 

3800 m2 BRA og maksimal gesimshøyde er kote +95.  

 

Den andre eiendommen i planen er gnr. 45 bnr. 359 (blant annet felt BBB1), som er regulert til 

bolig – blokkbebyggelse (adresse Telegrafalléen 2A). 

 

Reguleringsplanen består ellers av felles vei (avkjørsel), parkering og renovasjonsanlegg.  

 

Felt BBB1 har tinglyst rett til avkjørsel over felt BKB 1. 

 

Planinitiativet 

Bebyggelsen innenfor felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 og 2 etasjer for leiligheter (ca. 

16 leiligheter) (jf. vedlagte illustrasjoner). 
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Med hensyn til etablering av boliger på denne eiendommen er det knapt med arealer, og en 

konflikt mellom behov for parkeringsareal og uteoppholdsareal. Plassering av areal for 

lekeplass, for de minste, og samvær bør løses nær boligene og plasseres på bakkeplan.  

 

Utearealene innenfor eiendommen (gnr. 45 bnr. 38) er i bruk til parkering og renovasjon og 

består i sin helhet av asfalterte flater. Parkeringskravet i kommunens parkeringsforskrift kan 

tilfredsstilles også dersom dagens bebyggelse bygges på med leiligheter. Utearealene vil for 

øvrig så å si i sin helhet måtte benyttes til parkering og avkjørsel.  

 

Tilgjengelig og lite areal mot Holmboes gate (4 biloppstillingsplasser markert med grønn farge 

på situasjonsplanen) egner seg ikke til lekeareal, da tilgangen til arealet er via parkeringsplassen 

– arealet kan derfor ikke trafikksikres. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen vil eventuelt fremmes som en privat detaljregulering. Forslagsstiller er Lafton Eiendom 

AS. 

 

Et eventuelt planforslag vil måtte omfatte hele gjeldende detaljregulering nr. 371 Telegrafalléen 

2 (jf. vedlagt plankart). Det forutsettes en rekke endringer av plankart og bestemmelser i hele 

planområdet.  

 

Utredningsbehov framgår av referat fra oppstartsmøte (vedlagt). Sentrale temaer er bokvalitet/ 

helse (planområdet er utsatt for trafikkstøy og –forurensning), lek/uteopphold, og nærvirkning 

og sol- og skygge (konsekvenser av høyden på blokkene internt i planområdene og for 

naboeiendommene. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 45/38 (hjemmelshaver Lafton Eiendom AS) og 

gnr/bnr 45/359 (Sameiet Telegrafalléen 2A).  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss-området. 

Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.  

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsområde.  

Planinitiativet er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

Planer under arbeid i området 

Områderegulering for Hønefoss (plan nr. 431) 

Planområdet ligger innenfor planavgrensningen for områderegulering for Hønefoss (plan nr. 

431), hvor planarbeid pågår.  

 

Overordnede mål for områdereguleringen er at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal bli et grunnlag for å skape en 
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fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og vekst i persontransport skal tas 

av kollektiv, sykkel og gange. 

 

Gjennom områdereguleringen skal det tilrettelegges for styrking av sentrum gjennom fortetting 

med boliger og arbeidsplasser, for å bygge opp under de store samferdselsinvesteringene som 

kommer og i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Fortetting med boliger innenfor Telegrafalleen 2 er i samsvar med vekstmålet.  

  

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det med 

områdereguleringen sikres gode overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende 

og nye kvaliteter i byområdet. 

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til pågående utredninger (deriblant 

parkeringsstrategi) som vil peke på virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i 

personbiltrafikken, dessuten til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon. 

 

Desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de overordnede grepene er på 

plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk genereres før vi har iverksatt grep for 

å redusere trafikkveksten. 

 

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.  

 

Kommunen skal senest like etter oppstartsmøtet beslutte om planinitiativ skal stoppes (jf. plan- 

og bygningsloven § 12-8). I Ringerike kommune er slike beslutninger ikke delegert til 

rådmannen (jf. gjeldende delegasjonsreglement). I oppstartsmøtet for planinitiativet varslet 

kommunen forslagsstiller at det er usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales på dette 

tidspunktet, og at det vil fremmes en politisk oppstartsak.  

 

Bakgrunnen for at rådmannen foreslår at oppstart av planarbeid bør avvente, er redegjort for 

under eget punkt Rådmannens vurdering. Hjemmel til å stoppe planforslaget er § 12-8 2. ledd 

(«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 

initiativet skal stoppes.») 

 

Denne saken gjelder planoppstart for et areal innenfor planavgrensningen til pågående 

planarbeid med områderegulering for Hønefoss og anses til dels som prinsipiell.  Oppstartsaken 

legges derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet, som styringsgruppe for områderegulering Hønefoss, (jf. gjeldende 

delegasjonsreglement).  

 

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.  
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I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kan ikke forslagsstilleren foreta varsling og 

kunngjøring etter tredje ledd før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren 

har mottatt skriftlig underretning.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Samfunnsdelen  

Fortetting med boliger i Hønefoss sentrum er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor 

det er et ambisiøst vekstmål om 40 000 innbyggere i Ringerike kommune innen 2030. 70 % av 

denne veksten skal komme i Hønefoss-området. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 

handelsby og regionhovedstad.  

Denne strategien vil være med på å oppfylle samfunnsdelens mål om redusert transportbehov 

ved at et høyere antall innbyggere får gangavstand til daglige gjøremål.  

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 (fortetting med boliger) er i samsvar med vekstmålet. 

 

Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen, 

gjennom blant annet å være best for barn. 

  

I Telegrafalléen 2 er utearealene i bruk til parkering, renovasjon og atkomstvei til naboblokka 

(leiligheter, adresse Telegrafalléen 2A) og er i sin helhet asfalterte. Ved innføring av boliger på 

denne eiendommen vil hensynet til bokvalitet være et viktig tema. 

Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke vil være igjen areal på bakkeplan som kan 

brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med kvalitet. 

 

Områderegulering for Hønefoss  

Planområdet ligger innenfor planavgrensningen for områderegulering for Hønefoss (plan nr. 

431), hvor planarbeid pågår.  

 

Overordnede mål for områdereguleringen er at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal bli et grunnlag for å skape en 

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

av kollektiv, sykkel og gange.  

 

Gjennom områdereguleringen skal det tilrettelegges for styrking av sentrum gjennom fortetting 

med boliger og arbeidsplasser, for å bygge opp under de store samferdselsinvesteringene som 

kommer og i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det med 

områdereguleringen sikres gode overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende 

og nye kvaliteter i byområdet. Det er avgjørende for den videre utviklingen av Hønefoss at den 

overordnete områdereguleringen blir et langsiktig strategisk verktøy, for å oppnå målene i 

samfunnsdelen. 
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Det er viktig at vi gjennom områdereguleringen, og gjennomføringen av denne, sikrer at videre 

bygging og fortetting skjer i samsvar med overordnede mål, og at byen blir attraktiv og trivelig 

for alle. Ikke bare bør byen være universelt utformet, men den bør fungere for barn. En by som 

fungerer for barn fungerer for alle. Det er nå med områdereguleringen, og før byen fortettes 

mer, at vi har den beste muligheten for å tilrettelegge for dette.  

 

Planinitiativet innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse regulert til 

forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke vil være 

igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med kvalitet. 

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon 

og pågående arbeid med parkeringsstrategi (trafikksystem/ redusert transportbehov). 

  

Hønefoss skal være attraktivt som bosted og det skal være trivelig. I dette ligger at vi må 

tilrettelegge for gode løsninger for uteopphold og rekreasjon  

 

I områdereguleringen vil det søkes løsninger for å ivareta behov for uteopphold/rekreasjon på 

større arealer som vil være felles for flere utbyggingstomter/ flere kvartaler. Slik kan man 

oppnå uteoppholdsarealer med høyere kvalitet (ikke trange og skyggefulle) enn dersom hver 

enkelt utbygger må løse kravet på egen eiendom. Dette vil dessuten kunne gi muligheter før 

noe høyere utnyttelse i de enkelte kvartalene. Lekeareal for små barn bør likevel løses nær 

bolig. Dette vil gjøre Hønefoss mer attraktivt som bosted.  

 

Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for områdereguleringen, som må ses i 

sammenheng med målet om bærekraft og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med 

staten. Viktige utredninger skal gjennomføres når det gjelder parkeringsstrategi, som vil peke 

på virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Dette vil kunne omfatte 

strengere parkeringsnorm, reduksjon av mengde overflateparkering (transformasjon), 

parkeringsavgift og sambruksløsninger for parkering. For Telegrafalléen 2 sin del vil det 

resultere i strengere parkeringsnorm og kanskje mer fleksibel parkeringsnorm ved at 

parkeringskrav kan løses et annet sted.  

 

Ovenstående vil kunne gjøre planområdet mer egnet for boliger, ved at deler av dagens 

parkeringsarealer kan transformeres til lek og samvær nær bolig, og som bedre kan skjermes 

fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang på sol. 

 

Det vises også til at desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de 

overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk genereres 

før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten. 

 

Samlet vurdering 

Planprogrammet for områdereguleringen skal legges fram for behandling og fastsettelse for 

formannskapet og kommunestyret i februar og mars. I den forbindelse vil rådmannen redegjøre 

for planlagt framdrift for områdereguleringen og for hvordan pågående planer og nye 

planinitiativ bør behandles fram til områdereguleringen er vedtatt.  

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse 

regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke 
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vil være igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med 

kvalitet. 

 

Det er avgjørende for den videre utviklingen av Hønefoss at den overordnete 

områdereguleringen blir et langsiktig strategisk verktøy, for å oppnå målene i denne og i 

kommuneplanens samfunnsdel. Videre at områdereguleringen blir førende for planinitiativ og 

planforslag innenfor planavgrensningen.  

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon 

og pågående arbeid med parkeringsstrategi (trafikksystem/ redusert transportbehov). 

 

I områdereguleringen og tilhørende utredninger, vil et sentralt tema være strategier for å oppnå 

målene om nullvekst i personbiltrafikken. Desto flere detaljreguleringer som utformes og 

behandles før de overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt 

trafikk genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten.  

 

For detaljreguleringer innenfor områdereguleringen, deriblant Telegrafalléen 2, vil ovenstående 

resultere i strengere og kanskje mer fleksibel parkeringsnorm ved at parkeringskrav kan løses 

et annet sted. Dette vil kunne gjøre planområdet mer egnet for boliger, ved at deler av dagens 

parkeringsarealer kan transformeres til lek og samvær nær bolig, og som bedre kan skjermes 

fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang på sol.  

 

I områdereguleringen vil det søkes løsninger for å ivareta behov for uteopphold/rekreasjon på 

større arealer som vil være felles for flere utbyggingstomter/ flere kvartaler. Dette for at 

Hønefoss skal bli et attraktivt bosted. Lekeareal for små barn bør likevel løses nær bolig.  

 

Områdereguleringen for Hønefoss skal knytte sammen eksisterende offentlige rom, parker og 

blågrønne strukturer, og sikre plangrunnlag for å etablere nye når byen fortettes. For at 

Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må eksisterende kvaliteter 

ivaretas og nye sikres, som gir bokvaliteter og gjør byen rustet til en sterk konkurranse om 

befolkningsvekst. Det er nå med områdereguleringen, og før byen fortettes mer, at vi har den 

beste muligheten for å tilrettelegge for at byen blir god for alle. 

 

Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss og vil ha 

klare føringer som vil muliggjøre en effektiv behandling av private detaljreguleringer. 

 

Den foreslåtte framdriftsplanen i planprogram til fastsetting antyder vedtak av 

områdereguleringen på nyåret 2020. 

 

På denne bakgrunn er rådmannens anbefaling at oppstart av arbeid med detaljregulering for 

Telegrafalléen 2 avventer slik at den kan utformes og behandles i henhold til føringer som blir 

gitt i områdereguleringen. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Kart med planavgrensning 

3. Referat fra oppstartsmøte 

4. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

5. Gjeldende detaljregulering (nr. 371) for Telegrafalléen 2.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 2.1.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

saksbehandler: Linda Nethus 
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Arkivsaksnr.: 15/1534-144   Arkiv: Q62 &13  

 

Kollektivutredning - orientering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 23.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Formannskapet tar kollektivutredning til orientering 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 - FRE16 utarbeider reguleringsplan som berører Hønefoss 

stasjon og dermed noe av sentrum. Det er tenkt intercitystasjon som inkluderer en god 

bussløsning, og danner et hovedknutepunkt i Hønefoss. Dette vil være en fordel for at 

kundegrunnlaget skal være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for planfasen 

til FRE16, står det at i det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, 

taxi, sykkel og gående sikres på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for 

utveksling av reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av 

et samlet og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i 

forhold til matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet. 

Løsningen for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de 

tekniske løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom 

Hønefoss stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet til FRE16 står det at ulike 

stasjonsfunksjoner skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering 

eller sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning 

mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til FRE16.  

 

Med bakgrunn i at FRE16 ikke kan planlegge store deler av sentrum, og blant annet for å 

imøtekomme denne planprosessen ble arbeidet med områderegulering Hønefoss startet. 

Buskerud fylkeskommune deltar aktivt i dette arbeidet, og har satt i gang med en 

trafikkutredning som ser på veisystemet og trafikken i Hønefoss og utenfor byen ut mot ny 

E16. Trafikkutredningen vil være nyttig for planer utenfor områderegulering Hønefoss også. 

Kollektivutredningen er egentlig en del av Trafikkutredningen. Men fordi FRE16 – prosessen 

går så raskt, og det var nødvendig å se nærmere på bussløsningen, ble prosessen med 

kollektivutredningen satt i gang. Denne blir brukt som kunnskapsgrunnlag inn i FRE16-

prosessen, og senere som en del av trafikkutredningen.  

 

I vedtaket som var innspill til planprogrammet som ble behandlet i kommunestyret 15.12.16, 

ble følgende vedtatt som innspill: 
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Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må inkludere 

planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om 

nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. Tiknytning mellom IC-

stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del av planarbeidet og det bør 

unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

 

Denne rapporten skal både gi innspill til reguleringsplanen for stasjonsområdet (FRE) og til 

områdereguleringsplanen for sentrum. Videre er det beskrevet forslag til endringer av 

transportsystemet i et kortere tidsperspektiv fram til ny Ringeriksbane kommer. 

 

Beskrivelse av saken 

Samfunns- og effektmål for FRE er ikke direkte relevante for utformingen av Hønefoss som 

knutepunkt. Dette fordi de setter opp må for de regionale effektene av Ringeriksbanen, og ikke 

for stasjonen og stasjonsområdet. 

 

I mandat for transportanalyse for Hønefoss beskrives blant annet følgende mandat: 

 Transportsystemet skal gi befolkningen på Hønefoss god mobilitet og effektiv 

næringstransport 

 Transportsystemet skal bygge opp under ønsket by- og arealutvikling 

 Nullvekstmålet legges til grunn, vekst i persontrafikk skal tas med sykkel, gange og 

kollektivtransport 

 Det skal legges til rette for god og effektiv kollektivbetjening, gange- og 

sykkeladkomst til 

 Hønefoss jernbanestasjon, sentrum, busstasjonen og andre større arbeidsplasser/ 

institusjoner. Sykkel, gange og kollektivbetjening skal gi konkurransedyktig reisetid 

sammenlignet med personbil. 

 Framkommeligheten på vegene må ikke skje på bekostning av kollektivtrafikkens 

konkurransekraft 

 

Anbefaling i rapporten 

Ut fra anbefaling om driftsmodell jfr. scenario 2 og 3 anbefales en løsning skissert i alternativ 1 

og 4. Dette gir minst arealbehov og mest effektiv drift. Minimal posisjonskjøring 

«krussedullkjøring») inne på knutepunktsområdet gir korteste reisetid for gjennomreisende og 

mindre produksjon. Skulle rutemodellen for toget være mulig å tilpasse lokalbussene på en 

effektiv måte kan scenario 1 være aktuelt dersom hovedmarkedet til lokalbussene er å betjene 

gjennomgående reiser med tog. Da kan det være mer hensiktsmessig å velge primært løsning 

som f.eks. alternativ 2 hvor bytte mellom tog og buss er kortest, sekundært en sentraløy om 

behovet for korrespondanser mellom busser er tilstede. Det vil kreve mer innsikt i vurdering av 

markedet for kombinerte tog-buss reiser for å kunne konkludere sikkert på hva som er beste 

løsning for Hønefoss. En del av denne vurderingen betinger også mer kunnskap om hvilke 

rutetider toget vil ha for å kunne vurdere hvordan driften kan tilpasses innenfor de rammer 

fylket har for drift av kollektivtrafikk. Vi anbefaler også å gjøre nærmere 

markedsundersøkelser og utredninger for å få et bilde av hvor mange som vil bruke 

busstilbudet til og fra stasjonen, og dermed bytte mellom buss og tog. I arealplanleggingen 

anbefales derfor å legge inn flere alternativ til knutepunktsløsning som belyser de ulike 

alternativenes arealbehov og muligheter for integrering med funksjonene utenfor selve 

knutepunktsområdet. Det er viktig at planene ikke åpner for gjenbygging av noen av de 

aktuelle knutepunktsalternativene. 
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Rådmannens vurdering 

Kollektivutredning kan brukes i prosessen videre som kunnskapsgrunnlag for en videre prosess 

med trafikkutredning, og som innspill i prosessen med FRE16. 

 

Vedlegg 

Kollektivutredning 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Buskerud fylkeskommune  

Postboks 3563 

 

3007 DRAMMEN 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/3882-8 32194/17 Q13 &38  22.09.2017 

 

Høring - Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 

 

Uttalelsene fra Ringerike kommune til høringsutkast - Handlingsprogram for samferdsel 

2018-2021 

Bakgrunn 
Forslag til Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er nå på høring med frist for uttalelsene 

22.9.2017. Det er tidligere gitt innspill til Handlingsprogram for samferdsel (da kalt 

Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtrafikk 2018-2021) fra Ringerike kommune. 

Dette var en forhåndshøring før dokumentet forelå. Ringerike kommunes innspill til 

forhåndshøringen ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2016.  

 

Innledning 
Ringerike kommune viser til brev fra Buskerud fylkeskommunen datert 15.5.2017 i forbindelse 

med høring av Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. På bakgrunn av dette ønsker 

Ringerike kommune å komme med uttalelser til høringsutkastet. Uttalelsene til høringsutkastet 

gjenspeiler det politiske vedtatte innspillet til forhåndshøringen, fra kommunestyret 29.09.16. 

Tiltakene i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 skal ta utgangspunkt i mål og 

strategier i Areal- og transportplan for Buskerud, Kollektivtransportplan for Buskerud, 

aktualisert Fylkesvegstrategi 2014-2023 og strategi for trafikksikkerhet. Fylkeskommunen 

legges stor vekt på trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i disse 

dokumentene.   

Hovedmål og delmål i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er hovedsakelig i tråd med 

tidligere politiske innspill og vedtak.  

Fylkeskommunen ber om at det i denne innspillsrunden legges vekt på overordnede strategier, 

mål, satsingsområder og utvalgskriterier, da disse prioriteringene utgjør grunnlaget for de 

foreslåtte tiltakene.  

Planer for samferdsel i Hønefoss og Ringerike 
Fylkeskommunen påpeker i Hp at Ringeriksbanen vil åpne nye muligheter for utvikling av 

Ringeriksregionen. Det forventes vekst i regionen og presset på infrastrukturen kan øke kraftig. 

Fylkeskommunen nevner også KVU (konseptvalgutredning) for Hønefoss, en fremtidig 

Ringerikespakke, oppstart av regional plan for Ringerike og områderegulering for Hønefoss. 

Disse elementene vil i stor grad bidra til å etablere løsninger for samferdsel i Ringerike. Det er 

dog ikke på nåværende tidspunkt mulig å forutsi forandringene i samferdselsmønsteret i 

regionen. Dette må tas hensyn til i planlegging, men bør heller ikke sette alle prosesser på vent. 
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Prosessen med KVU for Hønefoss som grunnlag for en Ringerikspakke, som er planlagt å 

finansiere de store samferdselsutfordringene i Ringerike, drar ut i tid og behovene og manglene 

i forhold til å nærme seg hovedmålene om fremkommelighet og trafikksikkerhet i 

fylkesvegstrategien er store. I innspill til Hp 2018-2021 beskrives det tiltak som kan forbedre 

fremkommelighet og trafikksikkerhet i kommunen, og flere av disse tiltakene kan ikke la seg 

vente på av en Ringerikepakke. Heller ikke alle tiltakene det er behov for vil omfattes og 

finansieres av Ringerikspakken.  

Fordeling av fylkeskommunale midler 
I innspill til forhåndshøring til Hp 2018-2021 fra Ringerike kommune vises det til en 

skeivfordeling av midler, hvor Ringerike i mange år har fått betydelig lavere sum midler enn 

andre kommuner. I Ringerike kommunes innspill til Handlingsprogram for fylkesveger 2014-

2017 ble det også vist til en omfattende skeivfordeling av investeringsmidler der Ringerike 

kommune fikk kun 22,5 millioner av 976,5 millioner, mens Drammen ble tildelt 316 millioner 

og de andre kommunene utenom Ringerike fikk 643 millioner. Denne skeivfordelingen gjør seg 

synlig også i høringsutkastet til Hp for 2018-2021 i en oversikt over midler til økonomiske 

bindinger. De økonomiske bindingene er sluttføring av påbegynte prosjekter i 

handlingsprogramperioden 2014-2017, og vedtak om midler til Buskerudbypakke 2. Av 347,5 

millioner i økonomiske bindinger er 342 millioner bundet til Drammen og Buskerudbyen og kun 

5 millioner til Ringerike.  Ser man samlet på investeringstiltak får Ringerike kommune tildelt 

75,9 millioner av 982,7 millioner i Hp 2018-2021. Buskerudbyen og tiltak i Drammen og Lier 

som er knyttet til Buskerudbyen får til sammen 500 millioner i Hp 2018-2021. Dette er en 

fortsettelse av en omfattende skeivfordeling av fylkeskommunale midler.   

 

I Oppdragsbrevet til Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss fra Samferdselsdepartement står 

det at «en realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene 

blir best mulig». Dette bør gjenspeiles i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

 

Innspill fra Ringerike kommune til forhåndshøring  
Som tidligere nevnt så sendte Ringerike kommune inn innspill til forhåndshøring av Hp 2018-

2021. Innspillet ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2917. Det var fordelt i en beskrivelse av 

samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen og en tiltaksliste. Kommunen ønsker 

her igjen å vise til innspillet for å understreke omfattende behov og speile hvor mange tiltak 

som ikke vil få midler i Hp 2018-2021.   

Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen 
a) Nytt trafikkbilde for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. 

I forbindelse med ny E16 og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og 

effektivt fylkesveinett.  Byggestart er tenkt i 2019 og dermed innenfor denne perioden. God 

tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer kommer i regionen. Et nytt 

trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet. Tiltak i tabellen 

knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger vil avhenge av hvordan 

trafikkbildet ser ut etter bygginga v ny E16 og Ringeriksbane. Intercitystasjon er tenkt der hvor 

dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for kollektivt forflyttes. I stedet for 

pendlerbusser mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn 

til byen via Hvervenmoen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.  
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b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på fv. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter Sandefjord 

det 

byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger og den mest 

belastede strekningen er fv. 35 gjennom Hønefoss, Gummikryssett- Hvervenkastet ( Se KVU 

Hønefoss)På denne strekningen er det kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og 

gående, og for kollektivtrafikken. 

 

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale planen for 

Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som 

videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i Ringeriksregionen vil det bli nødvendig 

å gjøre tiltak i 

vegnettet, tilrettelegge infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av 

disse tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig ATP strategi i regionen. Områderegulering 

som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan 

gjennomføres når planleggingen er ferdig. 

 

d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre kommuner i 

Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i fylkesvegstrategien så er det totalt 

avhengig av større summer til Ringerike. Det er stort etterslep på å ta igjen forfallet på 

fylkesveier og det er omfattende mangler på framkommelighet og sikkerhet for gående og 

syklende. 

 

e) Kollektivt 

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser.  Flybussen i retning Gardermoen og 

via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt Oslo. Det er viktig for å 

avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering. 
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Tiltaksliste 
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Målsetninger i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 
Delmål i Hp 2018-2021 handler blant annet om at veksten i personbiltrafikk i byområder og 

tettsteder skal tas av sykkel, gange og kollektivtrafikk, og delmål om halvering av antall drepte 

og hardt skadde innen 2023.  Hønefoss er det byområdet i Buskerud som er minst tilrettelagt 

for sykling og det mangler flere viktige linker inn til ulike deler av byen som kan bidra til å øke 

sykkelandelen i Hønefoss og i hele Ringerike. Lite ressurser er brukt på infrastruktur for myke 

trafikanter langs fylkesveier i Ringerike og i Hønefoss, og potensialet for å øke sykkelandelen 

er stor. Som påpekt i innspill til Hp så er Hønefoss etter Sandefjord det byområdet i Region sør 

som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger. Den mest belastede strekningen er fv. 

35 gjennom Hønefoss (KVU Hønefoss). På denne strekningen er det et kritisk behov for bedre 

løsninger for syklister og gående.  

 

Tiltak som foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-

2021 
I tillegg til å vise til de tiltak på den politisk vedtatte tiltakslisten som ikke har fått midler i Hp 

2018-2021, løftes det her frem to tiltak som er politisk prioritert og som foreslås lagt til i Hp 

2018-2021. De to tiltakene er: 

  

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

Gang- og sykkelvei fra Putten til avkjøring til fv. 156 er vedtatt som nummer 1 i 

prioriteringslisten av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene, vedtatt i Hovedutvalget 

for miljø- og areal 8.6.2015 (se vedlegg). «Sykehusbakken» er beskrevet som det mest kritiske 

punktet langs det manglende sykkelvegnettet på fv. 35 i Hønefoss sentrum i kommunens 

innspill til Hp 2018-2021, vedtatt 29.9.2016.  

  

Satsingsområder og utvalgskriterier i Handlingsprogram 

for samferdsel 2018-2021 
Til gang- og sykkelveiinvesteringer utenfor Buskerudpakke 2-området er satsingsområdene i 

Hp 2018-2021:  
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 i og mellom byområder og tettsteder med over 5000 innbyggere og med mindre enn 10 

km avstand i mellom.   

 Skoleveg 

Med bakgrunn i satsingsområdene har fylkeskommunen valgt å prioritere gang- og 

sykkelveitiltak hovedsakelig basert på utvalgskriteriene trafikksikkerhet, sykkelpotensiale og 

missing links i sykkelvegnettet. Flere kriterier som listes opp i forhold til delmål om sykkel og 

gange er; nærhet til knutepunkt/målpunkt, ÅDT, fartsgrenser, missing links (også mellom GS 

og holdeplass), sykkelby/bygd. 

Tiltak på fv. 241 Hadelandsveien 
På bakgrunn av satsingsområder og utvalgskriterier beskrevet ovenfor og basert på politiske 

prioriteringer foreslås det at det settes av midler i Hp 2018-2021 til regulering og opparbeidelse 

av gang- og sykkelvei på fv. 241 Hadelandsveien fra Putten til avkjøring mot fv. 156 mot Åsa. 

Når strekningen er regulert er det mulig for fylkeskommunen å søke statlig støtte til sykkeltiltak 

til gjennomføring av gang- og sykkelveien. Denne strekningen er en viktig missing link med stor 

sykkelpotensiale og som har store utfordringer knyttet trafikksikkerhet. Sannsynligheten er 

også liten for at trafikksituasjonen og behovene på denne strekningen vil endre seg i større grad 

når ny E16 og Ringeriksbanen er ferdigstilt. Strekningen kan ved opparbeidelse bidra til å øke 

sykkelandelen i Ringerike. Fv. 241 er skolevei for elever bosatt i Åsa som går på Vang skole i 

Haugsbygd. I tillegg knytter denne strekningen boligområdet Haugsbygd til Hvervenmoen i 

Hønefoss, hvor de to største arbeidsplassene i Ringerike ligger, Ringerike sykehus og 

Kartverket. Den vil også gi innbyggerne i Haugsbygd trygg sykkelvei til holdeplass for pendling 

med buss til Oslo frem til den dag Ringeriksbanen er på plass. Strekningen fra Haugsbygd til 

Hønenkrysset er på ca. 4,5 km. Strekningen videre til Hvervenmoen er ca. 2 km.  Det vil være 

fult mulig å pendle denne strekningen med vanlig sykkel, og med el sykkel vil det være aktuelt 

for enda flere. Til informasjon så skal kommunestyret i Ringerike i løpet av høsten ta stilling til 

en prøveordning hvor privat personer kan få økonomisk støtte til innkjøp av el sykkel.   

 

Opparbeidelse av strekningen Vestern-Nedre Klekken, samt den manglende linken mellom på 

fv. 241 vil gi sammenhengende sykkelvei fra Hønefoss til Haugsbygd, og hvis man ønsker 

videre til Ringkollen med skianlegg og marka, fra Haugsbygd videre til Hønenkrysset og 

mulighet for videre transport på gang- og sykkelvei helt til Helgelandsmoen, med badeanlegg 

og friluftsområder. Det vil åpne opp for jobbpendling på sykkel til arbeidsplassene på 

Hvervenmoen og bussen til Oslo.   

 

 «Sykehusbakken» i Osloveien, Fv. 35, utbedring av gang- 

og sykkelvei 
I tiltakslisten som er en del av Ringerike kommune innspill til Hp 2018-2021 ble det spilt inn 

flere tiltak langs fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum. En strekning på ca. 200 meter fra svingen i 

Arnegårdsbakken opp langs fv. 35 mot Hvervenmoen/Hvervenkastet anses av kommunen som 

den mest kritiske langs denne strekningen i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Det er et smalt fortau, ca. 1, 80 meter brett, i en skarp sving som skaper dårlig sikt. Det er 

ingen sikring mot bilvei hvor fartsgrensen er på 60 km/h og med høy ÅDT. Ved et sammenstøt 

mellom syklister eller syklister og gående er det stor risiko for å falle ut i veien da det er en høy 

mur på andre siden av fortauet. Dette er en strekning hvor mange myke trafikanter ferdes. Det 
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er skolevei og den knytter sentrum sammen med Hvervenmoen hvor Ringerike sykehus og 

Kartverket ligger, som er de to største arbeidsplassene i Ringerike. Dette er et tiltak som ikke 

kan vente på kommende planer da risikoen for alvorlige ulykker må anses som stor.    

Kommentarer til foreslått tiltak - gang- og sykkelvei , Vestern-Nedre 

Klekken fv. 163 
Det er foreslått et investeringstiltak bestående av gang- og sykkelvei langs fv. 163 mellom 

Vestern og Nedre Klekken. Dette er positivt og det er et viktig tiltak som vil kunne gi et av 

kommunens prioriterte tettsteder en økt andel gående og syklende. Gang- og sykkelveien bør 

knyttes til eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker 

måte, da dette er skolevei for elever bosatt i Nedre Klekken. 

 

Oppsummering 
Det beskrives en skeivfordeling av fylkeskommunale midler i Hp for 2018-2021 som resulterer i 

lite midler til Ringerike kommune. Denne skeivfordelingen spores også tilbake til tidligere Hp 

2014-2017.  

To tiltak foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. De to tiltakene er 

politisk prioritert og passer til handlingsprogrammets satsingsområder og utvalgskriterier.  

Tiltakene er: 

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

I høringsutkast til Hp 2018-2021 har fylkeskommunen lagt inn gang- og sykkelvei fra Vestern-

Nedre Klekken. Dette er positivt, men viktigheten av at gang- og sykkelveien knyttes til 

eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker måte 

understrekes. 

 

Med hilsen 

 

Linda Engstrøm og Ole Einar Gulbrandsen 

 

Rådgiver 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Prioriteringsliste vedtak HMA 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn  

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung. kommunalsjef Asle Aker. Dessuten møtte Heidi Skagnæs fra 

miljø- og arealforvatning. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 38/15 

til og med sak  46/15 

Sak 47/15 – delegasjonssaker 

Sak 48/15 – refererte journalposter 

Sak 45/15 ble behandlet før sak 40/15 

 

Eventuelt, se side 3 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)   Alf Meier (sign)  Viggo Elstad (sign) 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

47/15 15/5025   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

48/15 15/5057   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 

08.06.2015.  

 

38/15 15/2125   

 Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

39/15 15/2765   

 Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

40/15 15/4078   

 Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

41/15 14/1391   

 Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes  

gt. 8 

 

42/15 14/2704   

 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

43/15 14/883   

 Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

44/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering 

fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

45/15 14/311   

 Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

46/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 
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Eventuelt  

 

Viggo Elstad (Frp) sender spørsmål til administrasjonen vedr. 100 meters sonen.  

 

Ole-Gunnar Øhren (V): Spørsmål til rådmannen som ønskes besvart i neste HMA 

møte: 

  

«Er utviklingen på Hvervenmoen i tråd med Reguleringsbestemmelsenes § 1 om handel med 

plasskrevende varer, brune- og hvitevarer vedtatt av Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14 

og vedtatt av Kommunestyret 28.08.14, sak 108/14? 

Av Ringerikes Blad 08.06.15, ser vi at kjeder som Europris og Biltema er i ferd med å flytte 

til Hvervenmoen. 

  

Legger ved Reguleringsbestemmelsenes § 1» 
  

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

47/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 
10461/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud 

gård 

 

11310/15 Boligpartner AS 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune  

 

7150/15 Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring 

 

12773/15 Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

12216/15 Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om 

status og videre prosesser 

 

UTDELT PÅ MØTE: 

15/3454 –            Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015 – Status i plan for gang og 

sykkelvei. 

 

«Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.06.2015: 

 

Reidar Olsen fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Prioritering av gang- og sykkelveger i Hønefoss og nærområdene 

Behandling i Trafikkrådet 2. juni 2015 
Kilder:  

Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i Hønefoss Statens vegvesen Region sør (2013) 

Egne vurderinger 

Trafikkrådet har lagt til grunn at det er en prioritering blant strekninger med forbindelse inn 

mot Hønefoss sentrum. Jmfr nylig framlagt KVU for Hønefoss. 
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Prioritering Strekning Trafikkforhold Tilrettelegging for syklende Mulig sykkeltrafikk 

1 Gummikrysset-
Hvervenkastet 

Veldig stor 
trafikk 

Med unntak av nedre del av 
Hønengaten, er det svært 
dårlig tilrettelagt for 
syklende. GS Rådhuset-
Dronning Åstas veg er svært 
uryddig med mange 
inn/utkjøringer. 
Fortauet på venstre side av 
«Sykehusbakken» er for 
fotgjengere.  

Stort potensiale for sykling 
pga av korte avstander 
mellom boliger og 
arbeidsplasser.  
Mange ønsker å sykle på tur 
spesielt utover Røyse, men 
stor terskel å komme seg ut 
av byen. 

2 Avkjøring 
Almemoen-
Risesletta (E16) 

Stor biltrafikk. 
Mye tungsport til 
industriområdet 
på Hensmoen. 
60 km 

GS slutter ved avkjøring til 
Almemoen. Herfra er det 
blandet trafikk fram til 
avkjøring mot Nymoen. 
Oppleves som svært utrygt 
å sykler langs denne vegen. 

Mange arbeidsplasser på 
Hensmoen gjør at denne 
strekningen har stort 
potensiale for økt 
sykkeltrafikk. Få tar sjansen 
på å sykle i dag. 

3 Vesterntangen-
HaugsbygdRv 163) 

Middels 
biltrafikk 

Fra Hønengaten til bunnen 
av Vesternbakken er det 40 
km med fartsdumper. 
Fortau på høyre side av 
Vesternbakken. Fungerer 
OK i sakte fart oppover, 
men nedkjøring er sikrest i 
veibanen hvis du ikke sykler 
veldig sakte. 
Bred skulder fra 
Vesternbakken til 
Fløytingen. OK oppover, 
men ulovlig å bruke 
nedover (du kjører på 
venstre side 

Stort potensiale både for 
arbeids- og fritidsreiser. El-
sykkel vil gjøre det veldig 
aktuelt for flere å bruke 
sykkel på denne strekningen. 

4 Putten- Norderhov 
(241) 

Stor biltrafikk Strekningen Klekken har 
god sykkelsti. Derfra og 
fram til Norderhov er det 
blandet trafikk med 
fartsgrense på 50 og 60 

Aktuelt å sykle til Botilrud og 
buss derfra til Oslo. Usikker 
på hvor mange dette er 
aktuelt for. Ellers 
arbeidsreiser til 
Hvervenkastet.  
Fritidssykling mot Åsa/Røyse 

5 Bærenga-Snyta 
(35) 

Stor biltrafikk Ingen tilrettelegging. Utgjør 
en missing link mellom 
Hønefoss og Ask 

Arbeidsreiser/fritidsreiser 
mellom Ask og Hønefoss. 
tursykling retning Holleia.» 

 
 

 

 

 

 

 

Behandling: 
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Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud gård 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune 

Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring. 

 

 

 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A – Automatstasjon 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«1: Midlertidig godkjenning for drift av automatstasjon på Tippen, punkt 6 i 

«Rammetillatelse» av 01.12.2014, endres til 01.07.2018 når midlertidig godkjenning for drift 

av vaskehallen utløper. Det må i god tid før godkjenningstiden utløper, innhentes eventuell 

ny godkjenning for drift samtidig av vaskehall og automatstasjon for tre år av gangen. 

 

2: Ringerike kommune er grunneier i området. Rådmannen bes å ta initiativ til et møte med 

andre grunneierne og Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer man eventuelt har for 

byutviklingen når det gjelder dette sentrale arealet. Relevante planer må hensyntas i den nye 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H):  

Saken tas til orientering. 

 
 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Larsen 

(Uavh) 

Punkt 2: Øhrens forslag fikk 1 stemme (Øhren) og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Broberg’s og Øhren’s forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 1 stemme (Øhren). 

 

 

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og 

videre prosesser 

Saken tas til orientering med følgende forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): «HMA ber  om en 

befaring i neste HMAmøte i området Kilemoen/Ringerike vannverk da med tanke på mulig 

foruruensningsproblematikk, klauseringsplan og nødvendige hensynssoner» 
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Status i plan for gang og sykkelvei.  

 

Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015: 

 

Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):Hvalskrysset – Austjord settes som nr 2. 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): Putten – Norderhov settes som nr 1  

Forslag fra Elsa-Lill P. Strande (H): Almemoen – Risesletta (E16) settes som nr 1 

Forslag fra Alf Meier (Ap): Gummikrysset – Hvervenkastet – strykes jfr KVU 

 

 

Avstemming: 

 

Følgende prioriteringsliste ble vedtatt: 

 

Nr 1:  Putten – Norderhov (ses i sammenheng med opprustning av RV 241 og bygging av 

nytt 

          kryss Hønen) 

Nr 2: Almemoen – Risesletta (E16) 

Nr 3: Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

Nr 4: Bærenga – Snyta (RV35) 

Nr 5: Hvalsmokrysset – Austjord 

Nr 6: Gummikrysset – Hvervenkastet  (ses i sammenheng med KVU) 
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Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 
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(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Avstemming:  

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble Larsens forslag 

vedtatt mot en stemme (Øhren (V) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

anses fordelene ved å gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at 

dispensasjon bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. 

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 
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Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

hovedkomiteen (HMA) tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av 

eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca 6 900 m2 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt. (Bratli Holte) 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V):  

 

«Punkt 1: Som rådmannen 

 

Punkt 2: Som rådmannen 

Nytt punkt 3: Arealet på ca. 6,9 mål legges ut for salg på det åpne marked i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 151/14 

Nytt punkt 4: Rådmannen lager en sak for kommunestyret om etterbruken av gjenværende 

areal, ca. 7,8 mål etter at salget av de 6,9 målene av gnr/bnr 80/13 er avgjort» 

 

Avstemming: 

Øhrens forslag fikk to stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Bratli Holte.    
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 
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Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Vedtak: 

 

Storøyveien 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Storøyveien 
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Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannen og Brobergs forslag ble Brobergs forslag 

vedtatt mot en stemme (Amundsen (Ap) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 
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400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
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Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 
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Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 
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46/15   

KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H), som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen». 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Buskerud fylkeskommune - Samferdselsavdelingen  

Postboks 3563 
 

3007 DRAMMEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/3882-9 36482/17 Q13 &38  01.11.2017 

 

Kommentar til prioritering av gang- og sykkelveier på fylkesveier 

Ringerike kommune har tidligere kommet med innspill til handlingsprogram for samferdsel og 

uttalelse til høringsutkastet i tidlig fase. 

I en artikkel i Ringerikes blad 16. oktober, spør beboerne langs fylkesvei 241 Hadelandsveien hvorfor 

fylkeskommunen har valgt å prioritere gang- og sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Klekken til 

Vesternbakken. De stiller seg uforstående til dette valget fordi politikerne i Ringerike kommune i 

08.06.2015 vedtok en prioriteringsliste hvor gang- og sykkelvei langs fv. 241 sto som første prioritet.  

Fylkeskommunen viser i artikkelen til at Ringerike kommune i sitt innspill til Handlingsprogram for 

samferdsel 2018-2021 har prioritert gang- og sykkelvei langs både fv. 163 og langs fylkesvei 241 på 

førsteplass. Fylkeskommunen sier at de er klar over behovene på begge strekningene, men at de ikke 

har mulighet å prioritere begge og derfor måtte ta et valg. Fylkeskommunen valgte fylkesvei 163 fordi 

den forbinder Klekken med sentrum. Fylkeskommunen viser også til at Ringerike kommune jobber for 

å få flere til å sykle og påpeker at Klekken området ligger i mulig sykkelavstand til Hønefoss by.  

Ringerike kommune kom med innspill til Handlingsprogram for samferdsel, vedtatt i Kommunestyret 

29.09.2016. Kommunen mottok i juni 2016 en invitasjon fra fylkeskommunen om å komme med 

innspill til handlingsprogrammet. Innspillet skulle beskrive kommunens viktigste utfordringer på 

fylkesveinettet og legge frem prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen. Ringerike kommune valgte i 

tabellen over infrastrukturtiltak å gi tiltakene prioritet en, to eller tre. Fem tiltak ble satt opp som 

første prioritet, fem tiltak som andre prioritet og tre tiltak som tredje prioritet. Tiltakene som er satt 

opp med første prioritet er de tiltak som kommunen mener er et minimum av tiltak som bør 

innarbeides i handlingsprogrammet. Ringerike kommune viser både i innspill til 

handlingsprogrammet, og i uttalelsen til høringsutkastet til at Ringerike tidligere har fått betydelig 

lavere sum midler enn andre kommuner i Buskerud.  

Ringerike kommune foreslår i sin uttalelse til høringsutkastet at gang- og sykkelvei langs fylkesvei 241 

tas inn i Handlingsprogram 2018-2021, i tillegg til gang- og sykkelvei langs fylkesvei 163. Kommunen 

mener fortsatt at begge strekningene bør prioriteres i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

Ringerike kommune påpeker i sine uttalelser til høringsutkastet at strekningen langs 241 har stor 

sykkelpotensiale og at den sammen med gang- og sykkelvei langs fv. 163 vil skape et 

sammenhengende nettverk som kommunen mangler i dag.  

Det hadde vært ønskelig med en dialog mellom kommune og fylkeskommune før fylkeskommunen 

valgte å prioritere fylkesvei 163 i forslag til handlingsprogrammet. Hvis et valg må tas så bør 
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kommunens innspill til handlingsprogrammet og uttalelser til høringsutkastet, samt politisk vedtak 

om prioriterte gang- og sykkelveier vektlegges, hvis det er slik at kommunens synspunkter legges til 

grunn for utvelgelsen. 

Fv. 241 er belastet med mye tungtrafikk fordi jernbaneundergangen på Jevnaker er så lav at mange 

store kjøretøyer ikke tørr å kjøre under der og velger å kjøre fv. 241 isteden. Strekningen langs fv. 241 

Putten – Hønen mangler veiskulder hvor myke trafikanter kan ferdes. Strekningen er en del av 

skoleveien for barne- og ungdomsskoleelever som er bosatt langs fv. 241 og elever bosatt i Åsa som 

går på Vang skole i Haugsbygd. På Hvervenmoen og Hvervenkastet ligger de to største 

arbeidsplassene i Hønefoss, Ringerike sykehus og Kartverket og fv. 241 knytter Haugsbygd sammen 

med dette området.  Fv. 241 er også forbindelsen mellom Haugsbygd og E16 hvor arbeidspendlere til 

Oslo har holdeplass. Det er derfor høy potensiale for arbeidspendling med sykkel langs fv. 241. Fv. 

163 som knytter Haugsbygd med Hønefoss sentrum nord har en bred veiskulder langs den ene delen 

av strekningen til sentrum og fortau langs resten som gir et alternativ til å sykle i veien. Dette er ikke 

en ideell løsning for myke trafikanter, men denne strekningen kan tilby tryggere ferdsel for myke 

trafikanter enn vad strekningen langs fv. 241 kan.   

Oppsummering 

-          Fylkeskommunen bør sette av midler til gang- og sykkelvei langs både fv. 163 og fv. 241. 

-          Hvis et valg må tas så bør kommunens innspill til handlingsprogrammet og uttalelser til 

høringsutkastet, samt politisk vedtak om prioriterte gang- og sykkelveier vektlegges, hvis det 

er slik at kommunens synspunkter legges til grunn for utvelgelsen bør fv 241 prioriteres. 

 

 

Med hilsen   
    
Tore Isaksen   
Rådmann Ole Einar Guldbrandsen 

Rådgiver 

 

  Linda Engstrøm 
  Arealplanlegger 

   

    
   
 

Dokumentet er elektronisk godkjent hos leder 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll med vedtak om prioriterte gang- og sykkelveier 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-5  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 123/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 29.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn  

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung. kommunalsjef Asle Aker. Dessuten møtte Heidi Skagnæs fra 

miljø- og arealforvatning. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 38/15 

til og med sak  46/15 

Sak 47/15 – delegasjonssaker 

Sak 48/15 – refererte journalposter 

Sak 45/15 ble behandlet før sak 40/15 

 

Eventuelt, se side 3 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)   Alf Meier (sign)  Viggo Elstad (sign) 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

47/15 15/5025   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

48/15 15/5057   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 

08.06.2015.  

 

38/15 15/2125   

 Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

39/15 15/2765   

 Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

40/15 15/4078   

 Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

41/15 14/1391   

 Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes  

gt. 8 

 

42/15 14/2704   

 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

43/15 14/883   

 Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

44/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering 

fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

45/15 14/311   

 Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

46/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 
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Eventuelt  

 

Viggo Elstad (Frp) sender spørsmål til administrasjonen vedr. 100 meters sonen.  

 

Ole-Gunnar Øhren (V): Spørsmål til rådmannen som ønskes besvart i neste HMA 

møte: 

  

«Er utviklingen på Hvervenmoen i tråd med Reguleringsbestemmelsenes § 1 om handel med 

plasskrevende varer, brune- og hvitevarer vedtatt av Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14 

og vedtatt av Kommunestyret 28.08.14, sak 108/14? 

Av Ringerikes Blad 08.06.15, ser vi at kjeder som Europris og Biltema er i ferd med å flytte 

til Hvervenmoen. 

  

Legger ved Reguleringsbestemmelsenes § 1» 
  

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

47/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 
10461/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud 

gård 

 

11310/15 Boligpartner AS 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune  

 

7150/15 Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring 

 

12773/15 Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

12216/15 Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om 

status og videre prosesser 

 

UTDELT PÅ MØTE: 

15/3454 –            Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015 – Status i plan for gang og 

sykkelvei. 

 

«Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.06.2015: 

 

Reidar Olsen fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Prioritering av gang- og sykkelveger i Hønefoss og nærområdene 

Behandling i Trafikkrådet 2. juni 2015 
Kilder:  

Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i Hønefoss Statens vegvesen Region sør (2013) 

Egne vurderinger 

Trafikkrådet har lagt til grunn at det er en prioritering blant strekninger med forbindelse inn 

mot Hønefoss sentrum. Jmfr nylig framlagt KVU for Hønefoss. 
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Prioritering Strekning Trafikkforhold Tilrettelegging for syklende Mulig sykkeltrafikk 

1 Gummikrysset-
Hvervenkastet 

Veldig stor 
trafikk 

Med unntak av nedre del av 
Hønengaten, er det svært 
dårlig tilrettelagt for 
syklende. GS Rådhuset-
Dronning Åstas veg er svært 
uryddig med mange 
inn/utkjøringer. 
Fortauet på venstre side av 
«Sykehusbakken» er for 
fotgjengere.  

Stort potensiale for sykling 
pga av korte avstander 
mellom boliger og 
arbeidsplasser.  
Mange ønsker å sykle på tur 
spesielt utover Røyse, men 
stor terskel å komme seg ut 
av byen. 

2 Avkjøring 
Almemoen-
Risesletta (E16) 

Stor biltrafikk. 
Mye tungsport til 
industriområdet 
på Hensmoen. 
60 km 

GS slutter ved avkjøring til 
Almemoen. Herfra er det 
blandet trafikk fram til 
avkjøring mot Nymoen. 
Oppleves som svært utrygt 
å sykler langs denne vegen. 

Mange arbeidsplasser på 
Hensmoen gjør at denne 
strekningen har stort 
potensiale for økt 
sykkeltrafikk. Få tar sjansen 
på å sykle i dag. 

3 Vesterntangen-
HaugsbygdRv 163) 

Middels 
biltrafikk 

Fra Hønengaten til bunnen 
av Vesternbakken er det 40 
km med fartsdumper. 
Fortau på høyre side av 
Vesternbakken. Fungerer 
OK i sakte fart oppover, 
men nedkjøring er sikrest i 
veibanen hvis du ikke sykler 
veldig sakte. 
Bred skulder fra 
Vesternbakken til 
Fløytingen. OK oppover, 
men ulovlig å bruke 
nedover (du kjører på 
venstre side 

Stort potensiale både for 
arbeids- og fritidsreiser. El-
sykkel vil gjøre det veldig 
aktuelt for flere å bruke 
sykkel på denne strekningen. 

4 Putten- Norderhov 
(241) 

Stor biltrafikk Strekningen Klekken har 
god sykkelsti. Derfra og 
fram til Norderhov er det 
blandet trafikk med 
fartsgrense på 50 og 60 

Aktuelt å sykle til Botilrud og 
buss derfra til Oslo. Usikker 
på hvor mange dette er 
aktuelt for. Ellers 
arbeidsreiser til 
Hvervenkastet.  
Fritidssykling mot Åsa/Røyse 

5 Bærenga-Snyta 
(35) 

Stor biltrafikk Ingen tilrettelegging. Utgjør 
en missing link mellom 
Hønefoss og Ask 

Arbeidsreiser/fritidsreiser 
mellom Ask og Hønefoss. 
tursykling retning Holleia.» 

 
 

 

 

 

 

 

Behandling: 
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Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud gård 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune 

Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring. 

 

 

 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A – Automatstasjon 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«1: Midlertidig godkjenning for drift av automatstasjon på Tippen, punkt 6 i 

«Rammetillatelse» av 01.12.2014, endres til 01.07.2018 når midlertidig godkjenning for drift 

av vaskehallen utløper. Det må i god tid før godkjenningstiden utløper, innhentes eventuell 

ny godkjenning for drift samtidig av vaskehall og automatstasjon for tre år av gangen. 

 

2: Ringerike kommune er grunneier i området. Rådmannen bes å ta initiativ til et møte med 

andre grunneierne og Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer man eventuelt har for 

byutviklingen når det gjelder dette sentrale arealet. Relevante planer må hensyntas i den nye 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H):  

Saken tas til orientering. 

 
 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Larsen 

(Uavh) 

Punkt 2: Øhrens forslag fikk 1 stemme (Øhren) og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Broberg’s og Øhren’s forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 1 stemme (Øhren). 

 

 

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og 

videre prosesser 

Saken tas til orientering med følgende forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): «HMA ber  om en 

befaring i neste HMAmøte i området Kilemoen/Ringerike vannverk da med tanke på mulig 

foruruensningsproblematikk, klauseringsplan og nødvendige hensynssoner» 
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Status i plan for gang og sykkelvei.  

 

Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015: 

 

Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):Hvalskrysset – Austjord settes som nr 2. 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): Putten – Norderhov settes som nr 1  

Forslag fra Elsa-Lill P. Strande (H): Almemoen – Risesletta (E16) settes som nr 1 

Forslag fra Alf Meier (Ap): Gummikrysset – Hvervenkastet – strykes jfr KVU 

 

 

Avstemming: 

 

Følgende prioriteringsliste ble vedtatt: 

 

Nr 1:  Putten – Norderhov (ses i sammenheng med opprustning av RV 241 og bygging av 

nytt 

          kryss Hønen) 

Nr 2: Almemoen – Risesletta (E16) 

Nr 3: Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

Nr 4: Bærenga – Snyta (RV35) 

Nr 5: Hvalsmokrysset – Austjord 

Nr 6: Gummikrysset – Hvervenkastet  (ses i sammenheng med KVU) 
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48/15   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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38/15   

Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 
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(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Avstemming:  

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble Larsens forslag 

vedtatt mot en stemme (Øhren (V) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

anses fordelene ved å gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at 

dispensasjon bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. 

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 
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39/15   

Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

hovedkomiteen (HMA) tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av 

eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca 6 900 m2 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt. (Bratli Holte) 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V):  

 

«Punkt 1: Som rådmannen 

 

Punkt 2: Som rådmannen 

Nytt punkt 3: Arealet på ca. 6,9 mål legges ut for salg på det åpne marked i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 151/14 

Nytt punkt 4: Rådmannen lager en sak for kommunestyret om etterbruken av gjenværende 

areal, ca. 7,8 mål etter at salget av de 6,9 målene av gnr/bnr 80/13 er avgjort» 

 

Avstemming: 

Øhrens forslag fikk to stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Bratli Holte.    
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 
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40/15   

Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Vedtak: 

 

Storøyveien 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Storøyveien 
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41/15   

Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannen og Brobergs forslag ble Brobergs forslag 

vedtatt mot en stemme (Amundsen (Ap) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 
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42/15   

400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
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Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 
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45/15   

Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 
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KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H), som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen». 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Bane Nor SF      

Postboks 4350 

 

2308 HAMAR 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/1534-141 1223/18 Q62 &13 201727492 10.01.2018 

 

Innspill til varsel om endret planavgrensning i pågående planarbeid med regulering og 

konsekvensutredning 

 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 

 

Bakgrunn 

Det varsles endring av planavgrensning for pågående arbeid med reguleringsplan med 

konsekvensutredning for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Endringene berører arealer i 

kommunene Bærum, Hole og Ringerike. 

 

Planområdet er utvidet i forhold til tidligere annonsert avgrensning. Hensikten med å varsle 

endring av plangrensen er å informere om nye arealer som inkluderes i planarbeidet. Dette er 

arealer som skal sikre hensyn knyttet til blant annet massehåndteringsområder, omlegging av 

teknisk infrastruktur (veger og strøm spesielt), stabiliseringstiltak, utskiftning av vann i 

Synneren og gjennomføring av anlegget. Utvidelsen berører områder flere steder langs 

strekningen. 

 

Kommentarer 

Det vises til tidligere politiske behandlet uttalelse og innspill i forbindelse med oppstart og 

høring / offentlig ettersyn av planprogrammet. I innspillet til planprogrammet er det vist til 

grunnleggende vedtak fra Ringerike kommune. Innspill til planprogrammet ble behandlet i 

kommunestyret 15.12.2016.  

Det ble vedtatt i punkt 4 at plangrensen må være romslig nok: Det er viktig for regionen med 

ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må inkludere planlegging av terminal for 

buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig utvides rundt 

knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. Tilknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet 

kollektivtilbud må være en viktig del av planarbeidet og det bør unngås å skape flere 

knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

I punkt 2: Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes 

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet den 

26.03.15 slik angående statlig planprosess: 3. Reguleringsplanprosessen, a. Ringerike 

kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med 

konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.  
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Med bakgrunn i Ringerikes tidligere vedtak og innspill, i kombinasjon med en svært stram 

fremdrift og kort frist, lar det seg ikke gjøre å behandle dette innspillet politisk. Derfor trekkes 

det i stedet frem relevante vedtak gjort tidligere. Varsel er også sendt til NVE Region Sør, 

Statens Vegvesen Region Øst. Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 

Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune, Hole kommune, 

Statens vegvesen region sør, som ivaretar sine ansvarsområder.  

 

Det forventes en bred medvirkning og at kommunen aktivt kan få mulighet til å delta, og bli 

orientert på politisk nivå i høringsperioden som er nært forestående.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Ole Einar Gulbrandsen 

rådgiver 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Innspill til planprogram og oppstart 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-4  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 179/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken sendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 20.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Et samlet formannskap oversender saken uten innstilling til kommunestyret, da vedlegg i saken 

forelå for sent. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

BANE NOR

Postboks 4350

NO- 2308 Ham

HOLE KOMMUNE JEVNAKER
KOMMUN E

Ringerike
kommune

datert 12.01.17

Planprogrammet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er behandlet i kommunestyrene i Hole
den 12.12.16, Ringerike den 15.12.16 og i lkesutvalget i Buskerud fylkeskommune den 11.01.17.
Innspill oversendes samlet fra kommunene og fylkeskommunen.

Ordførerne vil med den samla oversendelsen vise at regionen står samlet når det gjelder
gjennomføringen av dette prosjektet. Fylkeskommunen og kommunene samarbeider gjennom felles
regionalt plankontor. Dette er etablert for å imøtekomme de store statlige investeringene, og de
lokale myndighetene ønsker å bygge opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på
sine ansvarsområder. Det legges vekt på at nytten av prosjektet blir best mulig gjennom godt
samarbeid mellom transpo etatene og lokale myndigheter.

Ordførerne forutsetter at prosjektet realiseres i henhold til den fremdri en og prosessen som det er
besluttet. De enkelte innspillene er vedlagt i form av vedtatt protokoll.

Roger Rydberg

Ordfører

Buskerud
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
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Høring - Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 

 

Uttalelsene fra Ringerike kommune til høringsutkast - Handlingsprogram for samferdsel 

2018-2021 

Bakgrunn 
Forslag til Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er nå på høring med frist for uttalelsene 

22.9.2017. Det er tidligere gitt innspill til Handlingsprogram for samferdsel (da kalt 

Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtrafikk 2018-2021) fra Ringerike kommune. 

Dette var en forhåndshøring før dokumentet forelå. Ringerike kommunes innspill til 

forhåndshøringen ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2016.  

 

Innledning 
Ringerike kommune viser til brev fra Buskerud fylkeskommunen datert 15.5.2017 i forbindelse 

med høring av Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. På bakgrunn av dette ønsker 

Ringerike kommune å komme med uttalelser til høringsutkastet. Uttalelsene til høringsutkastet 

gjenspeiler det politiske vedtatte innspillet til forhåndshøringen, fra kommunestyret 29.09.16. 

Tiltakene i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 skal ta utgangspunkt i mål og 

strategier i Areal- og transportplan for Buskerud, Kollektivtransportplan for Buskerud, 

aktualisert Fylkesvegstrategi 2014-2023 og strategi for trafikksikkerhet. Fylkeskommunen 

legges stor vekt på trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i disse 

dokumentene.   

Hovedmål og delmål i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er hovedsakelig i tråd med 

tidligere politiske innspill og vedtak.  

Fylkeskommunen ber om at det i denne innspillsrunden legges vekt på overordnede strategier, 

mål, satsingsområder og utvalgskriterier, da disse prioriteringene utgjør grunnlaget for de 

foreslåtte tiltakene.  

Planer for samferdsel i Hønefoss og Ringerike 
Fylkeskommunen påpeker i Hp at Ringeriksbanen vil åpne nye muligheter for utvikling av 

Ringeriksregionen. Det forventes vekst i regionen og presset på infrastrukturen kan øke kraftig. 

Fylkeskommunen nevner også KVU (konseptvalgutredning) for Hønefoss, en fremtidig 

Ringerikespakke, oppstart av regional plan for Ringerike og områderegulering for Hønefoss. 

Disse elementene vil i stor grad bidra til å etablere løsninger for samferdsel i Ringerike. Det er 

dog ikke på nåværende tidspunkt mulig å forutsi forandringene i samferdselsmønsteret i 

regionen. Dette må tas hensyn til i planlegging, men bør heller ikke sette alle prosesser på vent. 
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Prosessen med KVU for Hønefoss som grunnlag for en Ringerikspakke, som er planlagt å 

finansiere de store samferdselsutfordringene i Ringerike, drar ut i tid og behovene og manglene 

i forhold til å nærme seg hovedmålene om fremkommelighet og trafikksikkerhet i 

fylkesvegstrategien er store. I innspill til Hp 2018-2021 beskrives det tiltak som kan forbedre 

fremkommelighet og trafikksikkerhet i kommunen, og flere av disse tiltakene kan ikke la seg 

vente på av en Ringerikepakke. Heller ikke alle tiltakene det er behov for vil omfattes og 

finansieres av Ringerikspakken.  

Fordeling av fylkeskommunale midler 
I innspill til forhåndshøring til Hp 2018-2021 fra Ringerike kommune vises det til en 

skeivfordeling av midler, hvor Ringerike i mange år har fått betydelig lavere sum midler enn 

andre kommuner. I Ringerike kommunes innspill til Handlingsprogram for fylkesveger 2014-

2017 ble det også vist til en omfattende skeivfordeling av investeringsmidler der Ringerike 

kommune fikk kun 22,5 millioner av 976,5 millioner, mens Drammen ble tildelt 316 millioner 

og de andre kommunene utenom Ringerike fikk 643 millioner. Denne skeivfordelingen gjør seg 

synlig også i høringsutkastet til Hp for 2018-2021 i en oversikt over midler til økonomiske 

bindinger. De økonomiske bindingene er sluttføring av påbegynte prosjekter i 

handlingsprogramperioden 2014-2017, og vedtak om midler til Buskerudbypakke 2. Av 347,5 

millioner i økonomiske bindinger er 342 millioner bundet til Drammen og Buskerudbyen og kun 

5 millioner til Ringerike.  Ser man samlet på investeringstiltak får Ringerike kommune tildelt 

75,9 millioner av 982,7 millioner i Hp 2018-2021. Buskerudbyen og tiltak i Drammen og Lier 

som er knyttet til Buskerudbyen får til sammen 500 millioner i Hp 2018-2021. Dette er en 

fortsettelse av en omfattende skeivfordeling av fylkeskommunale midler.   

 

I Oppdragsbrevet til Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss fra Samferdselsdepartement står 

det at «en realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene 

blir best mulig». Dette bør gjenspeiles i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

 

Innspill fra Ringerike kommune til forhåndshøring  
Som tidligere nevnt så sendte Ringerike kommune inn innspill til forhåndshøring av Hp 2018-

2021. Innspillet ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2917. Det var fordelt i en beskrivelse av 

samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen og en tiltaksliste. Kommunen ønsker 

her igjen å vise til innspillet for å understreke omfattende behov og speile hvor mange tiltak 

som ikke vil få midler i Hp 2018-2021.   

Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen 
a) Nytt trafikkbilde for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. 

I forbindelse med ny E16 og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og 

effektivt fylkesveinett.  Byggestart er tenkt i 2019 og dermed innenfor denne perioden. God 

tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer kommer i regionen. Et nytt 

trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet. Tiltak i tabellen 

knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger vil avhenge av hvordan 

trafikkbildet ser ut etter bygginga v ny E16 og Ringeriksbane. Intercitystasjon er tenkt der hvor 

dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for kollektivt forflyttes. I stedet for 

pendlerbusser mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn 

til byen via Hvervenmoen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.  
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b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på fv. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter Sandefjord 

det 

byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger og den mest 

belastede strekningen er fv. 35 gjennom Hønefoss, Gummikryssett- Hvervenkastet ( Se KVU 

Hønefoss)På denne strekningen er det kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og 

gående, og for kollektivtrafikken. 

 

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale planen for 

Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som 

videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i Ringeriksregionen vil det bli nødvendig 

å gjøre tiltak i 

vegnettet, tilrettelegge infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av 

disse tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig ATP strategi i regionen. Områderegulering 

som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan 

gjennomføres når planleggingen er ferdig. 

 

d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre kommuner i 

Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i fylkesvegstrategien så er det totalt 

avhengig av større summer til Ringerike. Det er stort etterslep på å ta igjen forfallet på 

fylkesveier og det er omfattende mangler på framkommelighet og sikkerhet for gående og 

syklende. 

 

e) Kollektivt 

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser.  Flybussen i retning Gardermoen og 

via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt Oslo. Det er viktig for å 

avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering. 
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Tiltaksliste 
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Målsetninger i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 
Delmål i Hp 2018-2021 handler blant annet om at veksten i personbiltrafikk i byområder og 

tettsteder skal tas av sykkel, gange og kollektivtrafikk, og delmål om halvering av antall drepte 

og hardt skadde innen 2023.  Hønefoss er det byområdet i Buskerud som er minst tilrettelagt 

for sykling og det mangler flere viktige linker inn til ulike deler av byen som kan bidra til å øke 

sykkelandelen i Hønefoss og i hele Ringerike. Lite ressurser er brukt på infrastruktur for myke 

trafikanter langs fylkesveier i Ringerike og i Hønefoss, og potensialet for å øke sykkelandelen 

er stor. Som påpekt i innspill til Hp så er Hønefoss etter Sandefjord det byområdet i Region sør 

som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger. Den mest belastede strekningen er fv. 

35 gjennom Hønefoss (KVU Hønefoss). På denne strekningen er det et kritisk behov for bedre 

løsninger for syklister og gående.  

 

Tiltak som foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-

2021 
I tillegg til å vise til de tiltak på den politisk vedtatte tiltakslisten som ikke har fått midler i Hp 

2018-2021, løftes det her frem to tiltak som er politisk prioritert og som foreslås lagt til i Hp 

2018-2021. De to tiltakene er: 

  

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

Gang- og sykkelvei fra Putten til avkjøring til fv. 156 er vedtatt som nummer 1 i 

prioriteringslisten av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene, vedtatt i Hovedutvalget 

for miljø- og areal 8.6.2015 (se vedlegg). «Sykehusbakken» er beskrevet som det mest kritiske 

punktet langs det manglende sykkelvegnettet på fv. 35 i Hønefoss sentrum i kommunens 

innspill til Hp 2018-2021, vedtatt 29.9.2016.  

  

Satsingsområder og utvalgskriterier i Handlingsprogram 

for samferdsel 2018-2021 
Til gang- og sykkelveiinvesteringer utenfor Buskerudpakke 2-området er satsingsområdene i 

Hp 2018-2021:  
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 i og mellom byområder og tettsteder med over 5000 innbyggere og med mindre enn 10 

km avstand i mellom.   

 Skoleveg 

Med bakgrunn i satsingsområdene har fylkeskommunen valgt å prioritere gang- og 

sykkelveitiltak hovedsakelig basert på utvalgskriteriene trafikksikkerhet, sykkelpotensiale og 

missing links i sykkelvegnettet. Flere kriterier som listes opp i forhold til delmål om sykkel og 

gange er; nærhet til knutepunkt/målpunkt, ÅDT, fartsgrenser, missing links (også mellom GS 

og holdeplass), sykkelby/bygd. 

Tiltak på fv. 241 Hadelandsveien 
På bakgrunn av satsingsområder og utvalgskriterier beskrevet ovenfor og basert på politiske 

prioriteringer foreslås det at det settes av midler i Hp 2018-2021 til regulering og opparbeidelse 

av gang- og sykkelvei på fv. 241 Hadelandsveien fra Putten til avkjøring mot fv. 156 mot Åsa. 

Når strekningen er regulert er det mulig for fylkeskommunen å søke statlig støtte til sykkeltiltak 

til gjennomføring av gang- og sykkelveien. Denne strekningen er en viktig missing link med stor 

sykkelpotensiale og som har store utfordringer knyttet trafikksikkerhet. Sannsynligheten er 

også liten for at trafikksituasjonen og behovene på denne strekningen vil endre seg i større grad 

når ny E16 og Ringeriksbanen er ferdigstilt. Strekningen kan ved opparbeidelse bidra til å øke 

sykkelandelen i Ringerike. Fv. 241 er skolevei for elever bosatt i Åsa som går på Vang skole i 

Haugsbygd. I tillegg knytter denne strekningen boligområdet Haugsbygd til Hvervenmoen i 

Hønefoss, hvor de to største arbeidsplassene i Ringerike ligger, Ringerike sykehus og 

Kartverket. Den vil også gi innbyggerne i Haugsbygd trygg sykkelvei til holdeplass for pendling 

med buss til Oslo frem til den dag Ringeriksbanen er på plass. Strekningen fra Haugsbygd til 

Hønenkrysset er på ca. 4,5 km. Strekningen videre til Hvervenmoen er ca. 2 km.  Det vil være 

fult mulig å pendle denne strekningen med vanlig sykkel, og med el sykkel vil det være aktuelt 

for enda flere. Til informasjon så skal kommunestyret i Ringerike i løpet av høsten ta stilling til 

en prøveordning hvor privat personer kan få økonomisk støtte til innkjøp av el sykkel.   

 

Opparbeidelse av strekningen Vestern-Nedre Klekken, samt den manglende linken mellom på 

fv. 241 vil gi sammenhengende sykkelvei fra Hønefoss til Haugsbygd, og hvis man ønsker 

videre til Ringkollen med skianlegg og marka, fra Haugsbygd videre til Hønenkrysset og 

mulighet for videre transport på gang- og sykkelvei helt til Helgelandsmoen, med badeanlegg 

og friluftsområder. Det vil åpne opp for jobbpendling på sykkel til arbeidsplassene på 

Hvervenmoen og bussen til Oslo.   

 

 «Sykehusbakken» i Osloveien, Fv. 35, utbedring av gang- 

og sykkelvei 
I tiltakslisten som er en del av Ringerike kommune innspill til Hp 2018-2021 ble det spilt inn 

flere tiltak langs fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum. En strekning på ca. 200 meter fra svingen i 

Arnegårdsbakken opp langs fv. 35 mot Hvervenmoen/Hvervenkastet anses av kommunen som 

den mest kritiske langs denne strekningen i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Det er et smalt fortau, ca. 1, 80 meter brett, i en skarp sving som skaper dårlig sikt. Det er 

ingen sikring mot bilvei hvor fartsgrensen er på 60 km/h og med høy ÅDT. Ved et sammenstøt 

mellom syklister eller syklister og gående er det stor risiko for å falle ut i veien da det er en høy 

mur på andre siden av fortauet. Dette er en strekning hvor mange myke trafikanter ferdes. Det 
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er skolevei og den knytter sentrum sammen med Hvervenmoen hvor Ringerike sykehus og 

Kartverket ligger, som er de to største arbeidsplassene i Ringerike. Dette er et tiltak som ikke 

kan vente på kommende planer da risikoen for alvorlige ulykker må anses som stor.    

Kommentarer til foreslått tiltak - gang- og sykkelvei , Vestern-Nedre 

Klekken fv. 163 
Det er foreslått et investeringstiltak bestående av gang- og sykkelvei langs fv. 163 mellom 

Vestern og Nedre Klekken. Dette er positivt og det er et viktig tiltak som vil kunne gi et av 

kommunens prioriterte tettsteder en økt andel gående og syklende. Gang- og sykkelveien bør 

knyttes til eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker 

måte, da dette er skolevei for elever bosatt i Nedre Klekken. 

 

Oppsummering 
Det beskrives en skeivfordeling av fylkeskommunale midler i Hp for 2018-2021 som resulterer i 

lite midler til Ringerike kommune. Denne skeivfordelingen spores også tilbake til tidligere Hp 

2014-2017.  

To tiltak foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. De to tiltakene er 

politisk prioritert og passer til handlingsprogrammets satsingsområder og utvalgskriterier.  

Tiltakene er: 

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

I høringsutkast til Hp 2018-2021 har fylkeskommunen lagt inn gang- og sykkelvei fra Vestern-

Nedre Klekken. Dette er positivt, men viktigheten av at gang- og sykkelveien knyttes til 

eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker måte 

understrekes. 

 

Med hilsen 

 

Linda Engstrøm og Ole Einar Gulbrandsen 

 

Rådgiver 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Prioriteringsliste vedtak HMA 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn  

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung. kommunalsjef Asle Aker. Dessuten møtte Heidi Skagnæs fra 

miljø- og arealforvatning. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 38/15 

til og med sak  46/15 

Sak 47/15 – delegasjonssaker 

Sak 48/15 – refererte journalposter 

Sak 45/15 ble behandlet før sak 40/15 

 

Eventuelt, se side 3 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)   Alf Meier (sign)  Viggo Elstad (sign) 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 

 

 



  

Side 2 av 21 

Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

47/15 15/5025   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

48/15 15/5057   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 

08.06.2015.  

 

38/15 15/2125   

 Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

39/15 15/2765   

 Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

40/15 15/4078   

 Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

41/15 14/1391   

 Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes  

gt. 8 

 

42/15 14/2704   

 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

43/15 14/883   

 Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

44/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering 

fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

45/15 14/311   

 Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

46/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 
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Eventuelt  

 

Viggo Elstad (Frp) sender spørsmål til administrasjonen vedr. 100 meters sonen.  

 

Ole-Gunnar Øhren (V): Spørsmål til rådmannen som ønskes besvart i neste HMA 

møte: 

  

«Er utviklingen på Hvervenmoen i tråd med Reguleringsbestemmelsenes § 1 om handel med 

plasskrevende varer, brune- og hvitevarer vedtatt av Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14 

og vedtatt av Kommunestyret 28.08.14, sak 108/14? 

Av Ringerikes Blad 08.06.15, ser vi at kjeder som Europris og Biltema er i ferd med å flytte 

til Hvervenmoen. 

  

Legger ved Reguleringsbestemmelsenes § 1» 
  

 

 



 

Ringerike kommune 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 
10461/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud 

gård 

 

11310/15 Boligpartner AS 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune  

 

7150/15 Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring 

 

12773/15 Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

12216/15 Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om 

status og videre prosesser 

 

UTDELT PÅ MØTE: 

15/3454 –            Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015 – Status i plan for gang og 

sykkelvei. 

 

«Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.06.2015: 

 

Reidar Olsen fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Prioritering av gang- og sykkelveger i Hønefoss og nærområdene 

Behandling i Trafikkrådet 2. juni 2015 
Kilder:  

Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i Hønefoss Statens vegvesen Region sør (2013) 

Egne vurderinger 

Trafikkrådet har lagt til grunn at det er en prioritering blant strekninger med forbindelse inn 

mot Hønefoss sentrum. Jmfr nylig framlagt KVU for Hønefoss. 
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Prioritering Strekning Trafikkforhold Tilrettelegging for syklende Mulig sykkeltrafikk 

1 Gummikrysset-
Hvervenkastet 

Veldig stor 
trafikk 

Med unntak av nedre del av 
Hønengaten, er det svært 
dårlig tilrettelagt for 
syklende. GS Rådhuset-
Dronning Åstas veg er svært 
uryddig med mange 
inn/utkjøringer. 
Fortauet på venstre side av 
«Sykehusbakken» er for 
fotgjengere.  

Stort potensiale for sykling 
pga av korte avstander 
mellom boliger og 
arbeidsplasser.  
Mange ønsker å sykle på tur 
spesielt utover Røyse, men 
stor terskel å komme seg ut 
av byen. 

2 Avkjøring 
Almemoen-
Risesletta (E16) 

Stor biltrafikk. 
Mye tungsport til 
industriområdet 
på Hensmoen. 
60 km 

GS slutter ved avkjøring til 
Almemoen. Herfra er det 
blandet trafikk fram til 
avkjøring mot Nymoen. 
Oppleves som svært utrygt 
å sykler langs denne vegen. 

Mange arbeidsplasser på 
Hensmoen gjør at denne 
strekningen har stort 
potensiale for økt 
sykkeltrafikk. Få tar sjansen 
på å sykle i dag. 

3 Vesterntangen-
HaugsbygdRv 163) 

Middels 
biltrafikk 

Fra Hønengaten til bunnen 
av Vesternbakken er det 40 
km med fartsdumper. 
Fortau på høyre side av 
Vesternbakken. Fungerer 
OK i sakte fart oppover, 
men nedkjøring er sikrest i 
veibanen hvis du ikke sykler 
veldig sakte. 
Bred skulder fra 
Vesternbakken til 
Fløytingen. OK oppover, 
men ulovlig å bruke 
nedover (du kjører på 
venstre side 

Stort potensiale både for 
arbeids- og fritidsreiser. El-
sykkel vil gjøre det veldig 
aktuelt for flere å bruke 
sykkel på denne strekningen. 

4 Putten- Norderhov 
(241) 

Stor biltrafikk Strekningen Klekken har 
god sykkelsti. Derfra og 
fram til Norderhov er det 
blandet trafikk med 
fartsgrense på 50 og 60 

Aktuelt å sykle til Botilrud og 
buss derfra til Oslo. Usikker 
på hvor mange dette er 
aktuelt for. Ellers 
arbeidsreiser til 
Hvervenkastet.  
Fritidssykling mot Åsa/Røyse 

5 Bærenga-Snyta 
(35) 

Stor biltrafikk Ingen tilrettelegging. Utgjør 
en missing link mellom 
Hønefoss og Ask 

Arbeidsreiser/fritidsreiser 
mellom Ask og Hønefoss. 
tursykling retning Holleia.» 

 
 

 

 

 

 

 

Behandling: 
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Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud gård 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune 

Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring. 

 

 

 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A – Automatstasjon 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«1: Midlertidig godkjenning for drift av automatstasjon på Tippen, punkt 6 i 

«Rammetillatelse» av 01.12.2014, endres til 01.07.2018 når midlertidig godkjenning for drift 

av vaskehallen utløper. Det må i god tid før godkjenningstiden utløper, innhentes eventuell 

ny godkjenning for drift samtidig av vaskehall og automatstasjon for tre år av gangen. 

 

2: Ringerike kommune er grunneier i området. Rådmannen bes å ta initiativ til et møte med 

andre grunneierne og Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer man eventuelt har for 

byutviklingen når det gjelder dette sentrale arealet. Relevante planer må hensyntas i den nye 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H):  

Saken tas til orientering. 

 
 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Larsen 

(Uavh) 

Punkt 2: Øhrens forslag fikk 1 stemme (Øhren) og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Broberg’s og Øhren’s forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 1 stemme (Øhren). 

 

 

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og 

videre prosesser 

Saken tas til orientering med følgende forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): «HMA ber  om en 

befaring i neste HMAmøte i området Kilemoen/Ringerike vannverk da med tanke på mulig 

foruruensningsproblematikk, klauseringsplan og nødvendige hensynssoner» 
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Status i plan for gang og sykkelvei.  

 

Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015: 

 

Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):Hvalskrysset – Austjord settes som nr 2. 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): Putten – Norderhov settes som nr 1  

Forslag fra Elsa-Lill P. Strande (H): Almemoen – Risesletta (E16) settes som nr 1 

Forslag fra Alf Meier (Ap): Gummikrysset – Hvervenkastet – strykes jfr KVU 

 

 

Avstemming: 

 

Følgende prioriteringsliste ble vedtatt: 

 

Nr 1:  Putten – Norderhov (ses i sammenheng med opprustning av RV 241 og bygging av 

nytt 

          kryss Hønen) 

Nr 2: Almemoen – Risesletta (E16) 

Nr 3: Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

Nr 4: Bærenga – Snyta (RV35) 

Nr 5: Hvalsmokrysset – Austjord 

Nr 6: Gummikrysset – Hvervenkastet  (ses i sammenheng med KVU) 
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Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 
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(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Avstemming:  

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble Larsens forslag 

vedtatt mot en stemme (Øhren (V) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

anses fordelene ved å gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at 

dispensasjon bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. 

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 
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Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

hovedkomiteen (HMA) tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av 

eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca 6 900 m2 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt. (Bratli Holte) 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V):  

 

«Punkt 1: Som rådmannen 

 

Punkt 2: Som rådmannen 

Nytt punkt 3: Arealet på ca. 6,9 mål legges ut for salg på det åpne marked i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 151/14 

Nytt punkt 4: Rådmannen lager en sak for kommunestyret om etterbruken av gjenværende 

areal, ca. 7,8 mål etter at salget av de 6,9 målene av gnr/bnr 80/13 er avgjort» 

 

Avstemming: 

Øhrens forslag fikk to stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Bratli Holte.    
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 
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Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Vedtak: 

 

Storøyveien 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Storøyveien 
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Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannen og Brobergs forslag ble Brobergs forslag 

vedtatt mot en stemme (Amundsen (Ap) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 
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42/15   

400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 



  

Side 17 av 21 

 

 

 

43/15   

Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 
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45/15   

Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 
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46/15   

KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H), som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen». 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Buskerud fylkeskommune - Samferdselsavdelingen  

Postboks 3563 
 

3007 DRAMMEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/3882-9 36482/17 Q13 &38  01.11.2017 

 

Kommentar til prioritering av gang- og sykkelveier på fylkesveier 

Ringerike kommune har tidligere kommet med innspill til handlingsprogram for samferdsel og 

uttalelse til høringsutkastet i tidlig fase. 

I en artikkel i Ringerikes blad 16. oktober, spør beboerne langs fylkesvei 241 Hadelandsveien hvorfor 

fylkeskommunen har valgt å prioritere gang- og sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Klekken til 

Vesternbakken. De stiller seg uforstående til dette valget fordi politikerne i Ringerike kommune i 

08.06.2015 vedtok en prioriteringsliste hvor gang- og sykkelvei langs fv. 241 sto som første prioritet.  

Fylkeskommunen viser i artikkelen til at Ringerike kommune i sitt innspill til Handlingsprogram for 

samferdsel 2018-2021 har prioritert gang- og sykkelvei langs både fv. 163 og langs fylkesvei 241 på 

førsteplass. Fylkeskommunen sier at de er klar over behovene på begge strekningene, men at de ikke 

har mulighet å prioritere begge og derfor måtte ta et valg. Fylkeskommunen valgte fylkesvei 163 fordi 

den forbinder Klekken med sentrum. Fylkeskommunen viser også til at Ringerike kommune jobber for 

å få flere til å sykle og påpeker at Klekken området ligger i mulig sykkelavstand til Hønefoss by.  

Ringerike kommune kom med innspill til Handlingsprogram for samferdsel, vedtatt i Kommunestyret 

29.09.2016. Kommunen mottok i juni 2016 en invitasjon fra fylkeskommunen om å komme med 

innspill til handlingsprogrammet. Innspillet skulle beskrive kommunens viktigste utfordringer på 

fylkesveinettet og legge frem prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen. Ringerike kommune valgte i 

tabellen over infrastrukturtiltak å gi tiltakene prioritet en, to eller tre. Fem tiltak ble satt opp som 

første prioritet, fem tiltak som andre prioritet og tre tiltak som tredje prioritet. Tiltakene som er satt 

opp med første prioritet er de tiltak som kommunen mener er et minimum av tiltak som bør 

innarbeides i handlingsprogrammet. Ringerike kommune viser både i innspill til 

handlingsprogrammet, og i uttalelsen til høringsutkastet til at Ringerike tidligere har fått betydelig 

lavere sum midler enn andre kommuner i Buskerud.  

Ringerike kommune foreslår i sin uttalelse til høringsutkastet at gang- og sykkelvei langs fylkesvei 241 

tas inn i Handlingsprogram 2018-2021, i tillegg til gang- og sykkelvei langs fylkesvei 163. Kommunen 

mener fortsatt at begge strekningene bør prioriteres i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

Ringerike kommune påpeker i sine uttalelser til høringsutkastet at strekningen langs 241 har stor 

sykkelpotensiale og at den sammen med gang- og sykkelvei langs fv. 163 vil skape et 

sammenhengende nettverk som kommunen mangler i dag.  

Det hadde vært ønskelig med en dialog mellom kommune og fylkeskommune før fylkeskommunen 

valgte å prioritere fylkesvei 163 i forslag til handlingsprogrammet. Hvis et valg må tas så bør 
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kommunens innspill til handlingsprogrammet og uttalelser til høringsutkastet, samt politisk vedtak 

om prioriterte gang- og sykkelveier vektlegges, hvis det er slik at kommunens synspunkter legges til 

grunn for utvelgelsen. 

Fv. 241 er belastet med mye tungtrafikk fordi jernbaneundergangen på Jevnaker er så lav at mange 

store kjøretøyer ikke tørr å kjøre under der og velger å kjøre fv. 241 isteden. Strekningen langs fv. 241 

Putten – Hønen mangler veiskulder hvor myke trafikanter kan ferdes. Strekningen er en del av 

skoleveien for barne- og ungdomsskoleelever som er bosatt langs fv. 241 og elever bosatt i Åsa som 

går på Vang skole i Haugsbygd. På Hvervenmoen og Hvervenkastet ligger de to største 

arbeidsplassene i Hønefoss, Ringerike sykehus og Kartverket og fv. 241 knytter Haugsbygd sammen 

med dette området.  Fv. 241 er også forbindelsen mellom Haugsbygd og E16 hvor arbeidspendlere til 

Oslo har holdeplass. Det er derfor høy potensiale for arbeidspendling med sykkel langs fv. 241. Fv. 

163 som knytter Haugsbygd med Hønefoss sentrum nord har en bred veiskulder langs den ene delen 

av strekningen til sentrum og fortau langs resten som gir et alternativ til å sykle i veien. Dette er ikke 

en ideell løsning for myke trafikanter, men denne strekningen kan tilby tryggere ferdsel for myke 

trafikanter enn vad strekningen langs fv. 241 kan.   

Oppsummering 

-          Fylkeskommunen bør sette av midler til gang- og sykkelvei langs både fv. 163 og fv. 241. 

-          Hvis et valg må tas så bør kommunens innspill til handlingsprogrammet og uttalelser til 

høringsutkastet, samt politisk vedtak om prioriterte gang- og sykkelveier vektlegges, hvis det 

er slik at kommunens synspunkter legges til grunn for utvelgelsen bør fv 241 prioriteres. 

 

 

Med hilsen   
    
Tore Isaksen   
Rådmann Ole Einar Guldbrandsen 

Rådgiver 

 

  Linda Engstrøm 
  Arealplanlegger 

   

    
   
 

Dokumentet er elektronisk godkjent hos leder 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll med vedtak om prioriterte gang- og sykkelveier 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-5  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 123/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 29.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn  

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung. kommunalsjef Asle Aker. Dessuten møtte Heidi Skagnæs fra 

miljø- og arealforvatning. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 38/15 

til og med sak  46/15 

Sak 47/15 – delegasjonssaker 

Sak 48/15 – refererte journalposter 

Sak 45/15 ble behandlet før sak 40/15 

 

Eventuelt, se side 3 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)   Alf Meier (sign)  Viggo Elstad (sign) 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

47/15 15/5025   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

48/15 15/5057   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 

08.06.2015.  

 

38/15 15/2125   

 Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

39/15 15/2765   

 Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

40/15 15/4078   

 Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

41/15 14/1391   

 Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes  

gt. 8 

 

42/15 14/2704   

 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

43/15 14/883   

 Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

44/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering 

fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

45/15 14/311   

 Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

46/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 
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Eventuelt  

 

Viggo Elstad (Frp) sender spørsmål til administrasjonen vedr. 100 meters sonen.  

 

Ole-Gunnar Øhren (V): Spørsmål til rådmannen som ønskes besvart i neste HMA 

møte: 

  

«Er utviklingen på Hvervenmoen i tråd med Reguleringsbestemmelsenes § 1 om handel med 

plasskrevende varer, brune- og hvitevarer vedtatt av Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14 

og vedtatt av Kommunestyret 28.08.14, sak 108/14? 

Av Ringerikes Blad 08.06.15, ser vi at kjeder som Europris og Biltema er i ferd med å flytte 

til Hvervenmoen. 

  

Legger ved Reguleringsbestemmelsenes § 1» 
  

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

47/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 
10461/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud 

gård 

 

11310/15 Boligpartner AS 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune  

 

7150/15 Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring 

 

12773/15 Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

12216/15 Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om 

status og videre prosesser 

 

UTDELT PÅ MØTE: 

15/3454 –            Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015 – Status i plan for gang og 

sykkelvei. 

 

«Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.06.2015: 

 

Reidar Olsen fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Prioritering av gang- og sykkelveger i Hønefoss og nærområdene 

Behandling i Trafikkrådet 2. juni 2015 
Kilder:  

Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i Hønefoss Statens vegvesen Region sør (2013) 

Egne vurderinger 

Trafikkrådet har lagt til grunn at det er en prioritering blant strekninger med forbindelse inn 

mot Hønefoss sentrum. Jmfr nylig framlagt KVU for Hønefoss. 
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Prioritering Strekning Trafikkforhold Tilrettelegging for syklende Mulig sykkeltrafikk 

1 Gummikrysset-
Hvervenkastet 

Veldig stor 
trafikk 

Med unntak av nedre del av 
Hønengaten, er det svært 
dårlig tilrettelagt for 
syklende. GS Rådhuset-
Dronning Åstas veg er svært 
uryddig med mange 
inn/utkjøringer. 
Fortauet på venstre side av 
«Sykehusbakken» er for 
fotgjengere.  

Stort potensiale for sykling 
pga av korte avstander 
mellom boliger og 
arbeidsplasser.  
Mange ønsker å sykle på tur 
spesielt utover Røyse, men 
stor terskel å komme seg ut 
av byen. 

2 Avkjøring 
Almemoen-
Risesletta (E16) 

Stor biltrafikk. 
Mye tungsport til 
industriområdet 
på Hensmoen. 
60 km 

GS slutter ved avkjøring til 
Almemoen. Herfra er det 
blandet trafikk fram til 
avkjøring mot Nymoen. 
Oppleves som svært utrygt 
å sykler langs denne vegen. 

Mange arbeidsplasser på 
Hensmoen gjør at denne 
strekningen har stort 
potensiale for økt 
sykkeltrafikk. Få tar sjansen 
på å sykle i dag. 

3 Vesterntangen-
HaugsbygdRv 163) 

Middels 
biltrafikk 

Fra Hønengaten til bunnen 
av Vesternbakken er det 40 
km med fartsdumper. 
Fortau på høyre side av 
Vesternbakken. Fungerer 
OK i sakte fart oppover, 
men nedkjøring er sikrest i 
veibanen hvis du ikke sykler 
veldig sakte. 
Bred skulder fra 
Vesternbakken til 
Fløytingen. OK oppover, 
men ulovlig å bruke 
nedover (du kjører på 
venstre side 

Stort potensiale både for 
arbeids- og fritidsreiser. El-
sykkel vil gjøre det veldig 
aktuelt for flere å bruke 
sykkel på denne strekningen. 

4 Putten- Norderhov 
(241) 

Stor biltrafikk Strekningen Klekken har 
god sykkelsti. Derfra og 
fram til Norderhov er det 
blandet trafikk med 
fartsgrense på 50 og 60 

Aktuelt å sykle til Botilrud og 
buss derfra til Oslo. Usikker 
på hvor mange dette er 
aktuelt for. Ellers 
arbeidsreiser til 
Hvervenkastet.  
Fritidssykling mot Åsa/Røyse 

5 Bærenga-Snyta 
(35) 

Stor biltrafikk Ingen tilrettelegging. Utgjør 
en missing link mellom 
Hønefoss og Ask 

Arbeidsreiser/fritidsreiser 
mellom Ask og Hønefoss. 
tursykling retning Holleia.» 

 
 

 

 

 

 

 

Behandling: 
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Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud gård 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune 

Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring. 

 

 

 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A – Automatstasjon 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«1: Midlertidig godkjenning for drift av automatstasjon på Tippen, punkt 6 i 

«Rammetillatelse» av 01.12.2014, endres til 01.07.2018 når midlertidig godkjenning for drift 

av vaskehallen utløper. Det må i god tid før godkjenningstiden utløper, innhentes eventuell 

ny godkjenning for drift samtidig av vaskehall og automatstasjon for tre år av gangen. 

 

2: Ringerike kommune er grunneier i området. Rådmannen bes å ta initiativ til et møte med 

andre grunneierne og Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer man eventuelt har for 

byutviklingen når det gjelder dette sentrale arealet. Relevante planer må hensyntas i den nye 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H):  

Saken tas til orientering. 

 
 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Larsen 

(Uavh) 

Punkt 2: Øhrens forslag fikk 1 stemme (Øhren) og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Broberg’s og Øhren’s forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 1 stemme (Øhren). 

 

 

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og 

videre prosesser 

Saken tas til orientering med følgende forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): «HMA ber  om en 

befaring i neste HMAmøte i området Kilemoen/Ringerike vannverk da med tanke på mulig 

foruruensningsproblematikk, klauseringsplan og nødvendige hensynssoner» 
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Status i plan for gang og sykkelvei.  

 

Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015: 

 

Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):Hvalskrysset – Austjord settes som nr 2. 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): Putten – Norderhov settes som nr 1  

Forslag fra Elsa-Lill P. Strande (H): Almemoen – Risesletta (E16) settes som nr 1 

Forslag fra Alf Meier (Ap): Gummikrysset – Hvervenkastet – strykes jfr KVU 

 

 

Avstemming: 

 

Følgende prioriteringsliste ble vedtatt: 

 

Nr 1:  Putten – Norderhov (ses i sammenheng med opprustning av RV 241 og bygging av 

nytt 

          kryss Hønen) 

Nr 2: Almemoen – Risesletta (E16) 

Nr 3: Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

Nr 4: Bærenga – Snyta (RV35) 

Nr 5: Hvalsmokrysset – Austjord 

Nr 6: Gummikrysset – Hvervenkastet  (ses i sammenheng med KVU) 
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Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

fordelene ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene, slik at det kan 

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

4. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) for 

videre behandling. 
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(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Avstemming:  

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble Larsens forslag 

vedtatt mot en stemme (Øhren (V) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

anses fordelene ved å gi dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at 

dispensasjon bør innvilges. 

2. Søknaden om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 avslås med 

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

3. Den omsøkte delingen er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. 

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 
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Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

hovedkomiteen (HMA) tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av 

eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca 6 900 m2 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt. (Bratli Holte) 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V):  

 

«Punkt 1: Som rådmannen 

 

Punkt 2: Som rådmannen 

Nytt punkt 3: Arealet på ca. 6,9 mål legges ut for salg på det åpne marked i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 151/14 

Nytt punkt 4: Rådmannen lager en sak for kommunestyret om etterbruken av gjenværende 

areal, ca. 7,8 mål etter at salget av de 6,9 målene av gnr/bnr 80/13 er avgjort» 

 

Avstemming: 

Øhrens forslag fikk to stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Bratli Holte.    
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 
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Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Vedtak: 

 

Storøyveien 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Storøyveien 
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Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannen og Brobergs forslag ble Brobergs forslag 

vedtatt mot en stemme (Amundsen (Ap) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 
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400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
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Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  
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Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 
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Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 
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KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H), som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen». 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Bane Nor SF      

Postboks 4350 

 

2308 HAMAR 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/1534-141 1223/18 Q62 &13 201727492 10.01.2018 

 

Innspill til varsel om endret planavgrensning i pågående planarbeid med regulering og 

konsekvensutredning 

 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 

 

Bakgrunn 

Det varsles endring av planavgrensning for pågående arbeid med reguleringsplan med 

konsekvensutredning for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Endringene berører arealer i 

kommunene Bærum, Hole og Ringerike. 

 

Planområdet er utvidet i forhold til tidligere annonsert avgrensning. Hensikten med å varsle 

endring av plangrensen er å informere om nye arealer som inkluderes i planarbeidet. Dette er 

arealer som skal sikre hensyn knyttet til blant annet massehåndteringsområder, omlegging av 

teknisk infrastruktur (veger og strøm spesielt), stabiliseringstiltak, utskiftning av vann i 

Synneren og gjennomføring av anlegget. Utvidelsen berører områder flere steder langs 

strekningen. 

 

Kommentarer 

Det vises til tidligere politiske behandlet uttalelse og innspill i forbindelse med oppstart og 

høring / offentlig ettersyn av planprogrammet. I innspillet til planprogrammet er det vist til 

grunnleggende vedtak fra Ringerike kommune. Innspill til planprogrammet ble behandlet i 

kommunestyret 15.12.2016.  

Det ble vedtatt i punkt 4 at plangrensen må være romslig nok: Det er viktig for regionen med 

ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må inkludere planlegging av terminal for 

buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig utvides rundt 

knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. Tilknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet 

kollektivtilbud må være en viktig del av planarbeidet og det bør unngås å skape flere 

knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

I punkt 2: Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes 

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet den 

26.03.15 slik angående statlig planprosess: 3. Reguleringsplanprosessen, a. Ringerike 

kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med 

konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.  
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Med bakgrunn i Ringerikes tidligere vedtak og innspill, i kombinasjon med en svært stram 

fremdrift og kort frist, lar det seg ikke gjøre å behandle dette innspillet politisk. Derfor trekkes 

det i stedet frem relevante vedtak gjort tidligere. Varsel er også sendt til NVE Region Sør, 

Statens Vegvesen Region Øst. Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 

Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, Ringerike kommune, Hole kommune, 

Statens vegvesen region sør, som ivaretar sine ansvarsområder.  

 

Det forventes en bred medvirkning og at kommunen aktivt kan få mulighet til å delta, og bli 

orientert på politisk nivå i høringsperioden som er nært forestående.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Ole Einar Gulbrandsen 

rådgiver 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Innspill til planprogram og oppstart 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-4  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 179/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken sendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 20.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Et samlet formannskap oversender saken uten innstilling til kommunestyret, da vedlegg i saken 

forelå for sent. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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kommune

datert 12.01.17

Planprogrammet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er behandlet i kommunestyrene i Hole
den 12.12.16, Ringerike den 15.12.16 og i lkesutvalget i Buskerud fylkeskommune den 11.01.17.
Innspill oversendes samlet fra kommunene og fylkeskommunen.

Ordførerne vil med den samla oversendelsen vise at regionen står samlet når det gjelder
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Ordførerne forutsetter at prosjektet realiseres i henhold til den fremdri en og prosessen som det er
besluttet. De enkelte innspillene er vedlagt i form av vedtatt protokoll.

Roger Rydberg
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Fylkeskommune
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J . Hansen

/
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/ Ringerike kommune
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Hole kommune
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen
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0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. 

gangsbehandling – tillegg til tidligere saksframlegg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen sendes på høring og 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav 

om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

reguleres området til LNF-formål. 

 

  

 

Sammendrag / bakgrunn 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk 

Kilemoen, som forsyner over 20 000 mennesker i Hønefoss og omegn. I 1985 ble det inngått 

en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og grunneiere. Avtalen 

inneholder soner og bestemmelser som gir restriksjoner for området. Nye brønner og nye krav 

fra NGI medfører endret soneinndeling, og det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for 

området. Kommunen ønsker å hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

 

Våren 2014 varslet kommunen oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk 

Kilemoen. Høsten 2017 ble planforslaget lagt fram til politisk 1. gangsbehandling for 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (09.10.2017 sak 60/17) og formannskapet 

(24.10.2017 sak 132/17). Formannskapet vedtok å utsette saken, og dette er bakgrunnen for at 

rådmannen nå legger fram saken på nytt. Dette saksframlegget kommer i tillegg til tidligere 

saksframlegg, og belyser blant annet spørsmål som ble stilt i formannskapet ved forrige 

behandling. For nærmere beskrivelse av innholdet i planforslaget, se saksframlegg vedlegg 1.  

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget  



- 

I etterkant av formannskapets behandling 24.10.2017 er ledningstrase for kommunalteknisk 

anlegg lagt inn i plankartet. Traseen er vist som en hensynssone på plankartet, og følger delvis 

adkomstveg i området. Gjennomføring av tiltaket vil forsøkes løst gjennom minnelig avtale 

med grunneiere. Dersom dette ikke er mulig, vil reguleringsplanen kunne gi grunnlag for 

ekspropriasjon til gjennomføring av ledningstrase som vist på plankartet.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av (vedlegg 2-4):  

- Plankart, datert 11.01.2018 

- Reguleringsbestemmelser, datert 11.01.2018 

- Planbeskrivelse med vedlegg, datert 20.09.2017 

 

Eksisterende grusuttak i planområdet 

I planområdet inngår et eksisterende grusuttak (gnr/bnr 52/1). Grusuttaket er den mest 

alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Planforslaget inneholder derfor 

restriksjoner når det gjelder grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6.  

 

Kommunen gjennomførte i 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er berørt 

av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet. 

Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot 

grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155. Den delen av uttaket (ca 30 daa) 

som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med krav om detaljregulering 

før videre uttak (plankrav).  

 

Grusuttaket er omfattet av minerallovens krav om driftskonsesjon, hvor direktoratet for 

mineralforvaltning er myndighet. Hæhre Entreprenør AS søkte om driftskonsesjon i 2014, og 

direktoratet sendte søknaden på høring i juni 2017. Kommunen uttalte seg til søknaden, og 

mente driftskonsesjon ikke burde innvilges på nåværende tidspunkt. Begrunnelsen for dette var 

hensynet til pågående planarbeid, samt bekymring for konflikten mellom drikkevannshensyn og 

grusuttak. Direktoratet fattet vedtak om tildeling av driftskonsesjon 16.10.2017 (vedlegg 6). 

Direktoratet gjør i vedtaksbrevet oppmerksom på at driftskonsesjonen ikke erstatter krav om 

tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annet lovverk. Kommunen og Mattilsynet 

har påklaget vedtak om driftskonsesjon (vedlegg 7 og 8). Mattilsynet bruker begrepet 

innsigelse i sitt brev. Rådmannen har muntlig avklart med Mattilsynet at det er klage etter 

forvaltningsloven som er ment.  

 

Kommunen har anmodet om at klagen gis oppsettende virkning (dvs. at vedtaket om konsesjon 

får utsatt iverksettelse inntil klagen er behandlet). Foreløpig har kommunen ikke mottatt 

tilbakemelding fra direktoratet på klagen, eller anmodning om oppsettende virkning.   

 

Rådmannen er kjent med at det videre vil være Isachsen Gruppen som vil være tiltakshaver for 

drift i grustaket. Endring av tiltakshaver har bakgrunn i diverse oppkjøp og fusjoner. 

Kommunen har i brev 24.11.2017 til direktoratet opplyst om ny tiltakshaver.  

 

Rådmannens vurdering 

Forslag til vedtak punkt 3 

Formannskapet har stilt spørsmål om bakgrunnen for rådmannens forslag til vedtak punkt 3, 

som lyder slik:  



- 

Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører 

krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, reguleres området til LNF-formål. 

 

Bakgrunnen for dette forslaget er forklart i saksframlegget datert 22.09.2017 (vedlegg 1):   

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til 

steinbrudd/masseuttak gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen 

at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må en eventuell detaljregulering utrede 

konsekvensene av masseuttak, på samme måte som foreliggende planforslag legger 

opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i høringsdokumentene 

slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at planforslaget sendes på 

ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring. 

 

Alle planforslag skal ha en planbeskrivelse som blant annet beskriver planens hovedinnhold og 

virkninger, jf. pbl. § 4-2. For noen planer er det i tillegg krav om planprogram og 

konsekvensutredninger etter forskrift om konsekvensutredninger. Dette medfører en mer 

omfattende planprosess: Ved oppstart av planarbeidet skal det utarbeides et forslag til 

planprogram, som sendes på høring og offentlig ettersyn. Videre skal planprogrammet 

fastsettes av planmyndigheten, og det må utarbeides en konsekvensutredning med 

utgangspunkt i planprogrammet og forskriften.  

 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskriften. Regulering av steinbrudd og masseuttak utløser derimot 

normalt et slikt krav.  I planforslaget er det foreslått å regulere ca 30 daa til steinbrudd og 

masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak, og som det iht. planforslaget 

kan være aktuelt å tillate uttak. Arealet samsvarer med areal foreslått avsatt til råstoffutvinning 

i kommuneplanens arealdel 2017-2030. Forslag til revidert arealdel ble behandlet i 

formannskapet 25.04.2017 sak 20/17, og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn.  

 

Ringerike vannverk Kilemoen reguleres i form av en områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette 

er en kommunal plantype, hvor kommunen legger føringene og sørger for nødvendige 

utredninger i forbindelse med planarbeidet. Rådmannen anser at det er mest hensiktsmessig at 

plan- og utredningsarbeid som direkte utløses av private tiltak også bekostes og gjennomføres 

av den aktuelle tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses best gjennom en privat detaljregulering 

etter pbl. § 12-3. Dette handler også om likebehandling.  

 

Planbeskrivelsen for områdereguleringen fokuserer i hovedsak på forhold som er av betydning 

for sikring av vannkilden. I og med at områdereguleringen ikke utreder steinbrudd og 

masseuttak i detalj, har rådmannen foreslått at det stilles krav om detaljregulering for dette 

området. I en eventuell senere detaljregulering vil krav om konsekvensutredning etter 

forskriften kunne ivaretas. 

 

Rådmannen mener dette er en akseptabel løsning, men er usikker på om regionale myndigheter 

vil akseptere at utredningskrav knytta til masseuttak legges til en detaljregulering i denne 

saken. Rådmannen ønsket derfor å avvente høringsuttalelser om dette temaet. 

Dette er bakgrunnen for foreslått vedtakspunkt 3. Dersom området reguleres til LNF i 

områdereguleringen, kan det likevel tas initiativ til oppstart av en privat detaljregulering for 



- 

masseuttak i området. Sak om oppstart av et slikt planarbeid vil da legges fram til politisk 

behandling.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, samt saksframlegg i vedlegg 1, anbefaler rådmannen at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Vedlegg 

1. Saksframlegg til 1. gangsbehandling, datert 22.09.2017 

2. Forslag til plankart, datert 11.01.2018  

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 11.01.2018  

4. Planbeskrivelse, datert 20.09.2017 

a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016  

b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, datert 

07.09.2015  

c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017  

d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016  

e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak  

5. Innspill fra Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1, datert 04.10.2017 

6. Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Støen grustak, datert 16.10.2017 

7. Ringerike kommunes klage på tildeling av driftskonsesjon, datert 07.11.2017 

8. Mattilsynets klage på tildeling av driftskonsesjon, datert 09.11.2017 

9. Brev fra Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1, til direktoratet for 

mineralforvaltning, datert 02.12.2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Guro Li 
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1016-5   Arkiv: L12  

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen – 

1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen sendes på høring og 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører 

krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, reguleres området til LNF-formål.  

 

Sammendrag / bakgrunn 

Ringerike vannverk Kilemoen er drikkevannskilde for over 20 000 mennesker i Hønefoss og 

omegn. Nytt vannbehandlingsanlegg og utvida høydebasseng skal stå klart i desember 2017, 

og vil gi bedre drikkevannssikkerhet og en betydelig større kapasitet framover. Dette er en 

del av kommunens tilrettelegging for vekst i tråd med kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeida, og kommunen ønsker å 

hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i dette ble det 

våren 2014 varsla oppstart av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden. Planforslaget innebærer 

restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. Før 2. gangsbehandling av 

planforslaget må arkeologisk registrering av planområdet være gjennomført, og avgrensning 

mot områderegulering for Follummoen må være avklart.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_354 områderegulering for Ringerike vannverk.  



2. Forholdet til grusuttaket på gnr/bnr 52/1 skal avklares i planprosessen. Driver av 

grusuttaket skal innkalles til et møte i høringsperioden, etter oppstart, angående 

reguleringsplanens forhold til grusuttaket.  

3. Kommunen sender forhåndsvarsel til grunneier om midlertidig forbud mot tiltak som 

omfatter drift av grusuttaket på gbnr 52/1.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området brukes til friluftsliv, noe skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknytta dagens 

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen 

utarbeides som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en 

kommunal plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet.  

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse med vedlegg  

 

Oversiktskart i vedlegg 1 viser planområdets beliggenhet. Planavgrensning framgår av 

plankartet, og omfatter nedslagsfeltet for drikkevannskilden.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. 

Det er også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. 

Beredskapsplanen er todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse 

og beredskapsplanens operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21.  

 

Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (BVF1 på plankartet). Ved 

Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde / 

reservevannkilde (BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil 

tas i bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter. 

Det er behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.  

 

Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende 

bestemmelser, som skal sikre at grunnvannet ikke blir forurensa. Sikringssonene er inndelt i 

fem soner: 0, I, IIA, IIB og III. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av 

temakart hensynssoner (vedlagt).   

 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven 

og eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra 

bestemmelsene til hensynssonene.  

 

Klausuleringsplan  

I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og 

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og 

det er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert 



2016, følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan. Sikringssoner er 

beregna ut fra et maksimalt døgnuttak på 160 l/s.  

 

Reguleringsplaner, gjeldende 

Planområdet er i dag uregulert, men grenser til følgende reguleringsplaner, som alle legger til 

rette for masseuttak:  

- 226 Nedre Kilemoen  

- 308 Vestsiden pukkverk  

- 344 Kilemoen sanduttak  

 

Reguleringsplan under arbeid - Follummoen 

Planavgrensningen for Ringerike vannverk Kilemoen overlapper delvis med forslag til 

områderegulering for Follummoen (nr. 424), som nylig var på høring og offentlig ettersyn. 

Dette gjelder ca. 100 daa sørøst i planområdet. I områderegulering for Follummoen foreslås 

dette arealet regulert til industri-datasenter, LNFR og friluftsformål med hensynssoner. Det er 

satt krav om detaljregulering for området 

 

Follummoen berører følgende sikringssoner for Ringerike vannverk:  

 H110_Sone IIB Nedslagsfelt for drikkevann  

 H110_Sone III  Nedslagsfelt for drikkevann 

 

Dersom deler av sikringssonene for Ringerike vannverk Kilemoen skal inngå i 

områderegulering for Follummoen, må sikringssoner med tilhørende bestemmelser 

innarbeides i planen. Endelig avgrensning mellom disse planene er ikke avklart, og forslag til 

områderegulering for Ringerike vannverk inkluderer inntil videre hele nedslagsfeltet med 

tilhørende sikringssoner.  

 

Eiendomsforhold 

Forslaget til planavgrensning omfatter følgende eiendommer, som er i privat eie: 51/1, 51/2, 

52/1, 52/2, 52/3, 52/6 og 52/9. I tillegg inngår gnr/bnr 52/17 og 19 som er kommunens 

eiendom i Dødisgropa og ved Tjorputten.  

 

Uttalelser til planoppstart 

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

planarbeidet til berørte parter i brev 13.03.2014. Videre ble oppstart kunngjort i Ringerikes 

Blad og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt, med 

unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er unntatt 

offentlighet. Uttalelsene fordeler seg slik: åtte fra ulike offentlige myndigheter, fire fra 

grunneiere i planområdet, en fra et politisk parti og en fra grunneier på motsatt side av 

Begna. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen kapittel 6. 

 

Konsekvensutredning 

Ved oppstart av planarbeidet vurderte kommunen at planen ikke utløser krav om 

planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Nærmere 

vurdering av dette er gitt i planbeskrivelsen kap. 2.3.  

 

Planbeskrivelse og klausuleringsplan fokuserer hovedsakelig på forhold som er av betydning 

for nødvendig sikring av vannkilden. Åpne grusmasser i planområdet gir kort vei ned til 

grunnvannet. Eksisterende vegetasjonsdekke er en viktig beskyttelse mot forurensning, og 



bør ikke fjernes. Ut fra dagens arealbruk er potensielle forurensningskilder i 

tilrenningsområdet gjennomgått. Aktuelle forurensningskilder er: grusuttak, infiltrasjon av 

forurensa elvevann, dyrka mark og beiting, skogbruk og friluftsliv. 

 

 Friluftsliv: Kilemoen er et mye brukt trenings- og friluftsområde og er klassifisert som 

et B-område i kommunens verdisetting av bynære friluftsområder. Planforslaget vil 

ikke endre muligheten for bruken av området til friluftsliv. I sone I er det foreslått 

forbud mot organisert leirslagning og stevner.  

 Naturtypelokalitet: Det er registrert en naturtypelokalitet i planområdet; Kalkskog 

(verdi A), sandfuruskog med rik soppflora. Denne naturtypen har begrenset 

utbredelse i Norge, og lokaliteten på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt 

naturmangfold. Tiltak ifm. Ringerike vannverk vil ikke medføre at 

naturtypelokalitetens verdi blir redusert. Konsekvenser av ytterligere grusuttak i 

området må imidlertid kartlegges nærmere i en eventuell detaljregulering for dette.   

 Grusforekomst: Det er registrert en grusforekomst i planområdet som er en del av en 

nasjonalt viktig forekomst. Planforslaget fører imidlertid hverken til direkte eller 

indirekte nedbygging av forekomsten. I kommuneplanens arealdel er det avsatt en 

rekke områder til råstoffutvinning, og tilgangen på masser i kommunen anses å være 

god.  

 Kulturminner: Arkeologiske undersøkelser er ikke gjennomført. Kommunen har bedt 

fylkeskommunen vurdere omfang og undersøkelsesmetode nærmere. Begrunnelsen 

for dette er hensynet til eksisterende drikkevannskilde, og at planens formål er å 

hindre terrenginngrep i området. Kommunen er bekymret for risiko for forurensning 

av drikkevannskilden, og er skeptiske til omfattende undersøkelser med en 15 tonns 

gravemaskin i området. Sammenlignet med dagens situasjon, et uregulert område 

avsatt til LNF i kommuneplanen, vil ferdig regulert område ha strengere restriksjoner. 

Registrering blir bestilt høsten 2017. 

 

Grusuttak 

I planområdet inngår et eksisterende grusuttak, som ikke er avklart etter plan- og 

bygningsloven. Etter det kommunen kjenner til er det ikke tatt ut nye masser fra området de 

siste åra. Hæhre AS har søkt direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon etter 

mineralloven for Støen grusuttak. Kommunens uttalelse til søknaden 22.08.2017 følger 

vedlagt. Kommunen mener driftskonsesjon ikke bør innvilges, og at direktoratet vil ha et 

bedre grunnlag for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en 

detaljregulering for uttaket.  

 

Grusuttaket er den mest alvorlige forurensningskilden for drikkevannskilden. Uttak av masser 

bidrar til å redusere umettet sone, og dermed nedsette magasinets naturlige renseevne. Videre 

er det en forurensningsrisiko knytta til drift av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, 

kjemikalier etc.). Med bakgrunn i dette inneholder planforslaget restriksjoner når det gjelder 

grusuttak, disse framgår av reguleringsbestemmelsene § 6 Hensynssoner.  

 

Kommunen gjennomførte i januar 2016 en innmåling av uttaksområdet, altså det areal som er 

berørt av tidligere uttak. Dette området er vist som Bestemmelsesområde #1 på plankartet. 

Uttaksområdet ligger delvis i sone I og delvis i sone IIA. I sone I er det foreslått forbud mot 

grusuttak, og i sone IIA forbud mot uttak under kote 155.  

 



Den delen av uttaket som ligger i sone IIA foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak med 

krav om detaljregulering før videre uttak (plankrav). Dette er ca. 30 daa, og vesentlig mindre 

enn det arealet det er søkt driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i søknaden).  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet 

og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, er planområdet avsatt til landbruks- natur- og 

friluftsområde (LNF), og markert som "Nedslagsfelt for drikkevann".  

 

Kommuneplanens arealdel er under revidering, og var på høring i perioden mai – september 

2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR-formål, med hensynssone for 

grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette 

er den delen av området som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye 

klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I 

tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. 

Disse områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 (vannforsyningsanlegg) i forslag til 

områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.  

 

Juridiske forhold  

Høring og offentlig ettersyn 

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning og formannskapet.  

 

Vannressursloven 

Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 

20 åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter 

vannressursloven. Dette krever at reguleringsplanen beskriver vannuttaket og 

overvåkningsrutinene. Dette er beskrevet i planbeskrivelsen kap. 4.9. NVE vil ved høring og 

offentlig ettersyn av planforslaget vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at 

samordning lar seg gjøre.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

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

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

Økonomiske forhold 

Vannrensing og utvidet høydebasseng ved Ringerike vannverk på Kilemoen skal stå klart i 

desember 2017. Midler til dette er avsatt i budsjett for 2017. Kostnader knyttet til 



områdereguleringen inngår i dette. Etablering av supplerende vannkilde/reservevann er ikke 

omtalt i gjeldende handlingsprogram, og vil bli foreslått innarbeidet senere.   

 

Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen 

ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at planforslaget er godt bearbeida, og at utredningsplikten er oppfylt med 

unntak av at det mangler arkeologisk registrering av planområdet. Registrering må 

gjennomføres før 2. gangsbehandling.   

 

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn viser seg at regulering til steinbrudd/masseuttak 

gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, anbefaler rådmannen at arealet reguleres til LNF-formål. Videre må 

en eventuell detaljregulering utrede konsekvensene av masseuttak, på samme måte som 

foreliggende planforslag legger opp til gjennom krav om detaljregulering. Dette bør omtales i 

høringsdokumentene slik at myndigheter og andre kan uttale seg om dette, uten at 

planforslaget sendes på ny høring og nytt offentlig ettersyn som følge av en eventuell endring.  

 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og 

drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og 

terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak allerede gjeldende gjennom 

eksisterende klausuleringsavtale for området.   

 

Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal 

ha en hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal 

være strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et 

klart overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet 

og vurdert, og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta 

drikkevannet. Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdets beliggenhet 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.2016  

b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan Viak, 

datert 07.09.2015 

c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.2017 

d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016 

e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan Viak 

5. Uttalelser til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014 

b. Buskerud fylkeskommune 08.05.2014 

c. Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.2014 



d. Mattilsynet 07.04.2014 

e. Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014 

f. Statens vegvesen 09.05.2014 

g. Miljøretta helsevern Ringerike kommune 09.04.2014 

h. Hans Anton Støen mai 2014 

i. Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Hans Anton Støen 15.05.2014 

j. Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen 07.05.2014 

k. Marthe Kihle 

l. Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth, datert 09.05.2014  

m. Ringerike venstre 13.05.2014 

6. Kommunens uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grusuttak, datert 

22.08.2017 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.09.2017 

 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold 

Saksbehandler: Guro Li og Mari Solheim Sandsund  
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SAKNR.

OMRÅDEREGULERING FOR:

1. Bebyggelse og anlegg

SIGN. DATO

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Ringerike vannverk Kilemoen

RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING

TEGNFORKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5. Landbruks-, natur og friluftsformål

PBL § 12-6 Hensynssoner

PBL § 12-5 Arealformål
Linjesymboler

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Miljø- og arealforvaltning

1 . GANGS BEHANDLING

Eierform

PLAN ID:

0605_354

MÅLESTOKK: 1:2000 (A0)

Forslagstiller:
Ringerike kommune

Areal planområde=1823,7 daa

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag

asplanViak

PBL § 12-7 Områdebestemmelser

1 1 .01 .1 8

H1 1 0_Sone 2B

H1 1 0_Sone 2A

H1 20_Sone 0

H1 1 0_Sone 3

H1 1 0_Sone 2A

H1 1 0_Sone 2B

H1 20_Sone 0 H1 20_Sone 0

H1 20_Sone 1

#1
Krav om detaljregulering

H1 1 0_Sone 3

B SM

o_B VF1

o_B VF2

o_B VF3

SKV

L N F

L N F

VN S

H41 0_2

H41 0_1
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 354

Områderegulering for
RINGERIKE VANNVERK KILEMOEN

Utarbeidet av Asplan V iak AS 29.05.2013
R evidert av Ringerike kommune 1 1 .01 .2017

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 09.10.2017 , sak 60/17
1.gangs behandling i formannskapet DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtatt av k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor planavgrensningen som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål og hensynssone r, jf. pbl. §§ 12 - 5 og 12 - 6:

Feltnavn
Bebyggelse og anlegg

Steinbrudd og masseuttak (1201) BSM
Vannforsyningsanlegg (1541) o _BVF 1 - 3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011) SKV

Landbruks - , natur - og friluftsformål
LNF - areal for nødvendige tiltak for landbruk og går dstilknyttet
næringsvirksomhet b asert på gårdens ressursgrunnlag (5100)

LNF

Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (6620) VNS

Hensynssoner
Sikringssoner. Område for grunnvannsforsyning H120
Sikringssoner. Nedslagsfelt for drikkevann
Infrastruktursone . Krav vedrørende infrastruktur.

H110
H410

Bestemmelsessone – krav om detaljregulering #1

I parentes bak hver bestemmelse er det vist til § i pbl. som gir hjemmel for bestemmelsen.
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§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1 .1 Kommunaltekniske anlegg ( § 12 - 7 nr . 2)
Tiltak i forbindelse med kommunalteknisk anlegg kan tillates, også i LNF - områder.

§ 1 .2 Bevaring av vegetasjon og terreng (§ 12 - 7 nr . 1 og 9)
E k s i s t e r en d e v e g e t a s j o n s k al be v a r es s å l an g t d e t l a r s eg g j ø r e i a n l e gg sp eri o den.
I n n g r ep i s i de t e r r eng s k al t i l ba k e f ø r es t i l op p ri n ne l i g b r uk ( s k o g , m y r e ll e r åpen e n g ) .
D et s k al b r u k es s t e d e g en v e g e t a s j on v ed f e r d i g s t il l e l se av a n l e gg e t . I an l eg g sp eri o d en og
når a n l e gg et er i d r i f t , s k al v ir k s o m he t en i kk e på v ir k e na t u r o m r ådet og det b i o l o g i s k e
m an g f o l det ne g a ti v t .

§ 1 .3 Gjødsel og sprøytemidler ( § 12 - 7 nr . 3 )
B r uk av g j ø d s e l s k al s k j e iht. g j ød s e l p l an. Bruk av godkjente sprøytemidler skal
dokumenteres, og kun brukes av autorisert personell. Nærmere bestemmelser er gitt i §
6 Hensynssoner.

§ 1 .4 Terrenginngrep og aktivitetsendringer ( § 12 - 7 nr . 2)
A ll e t e rr e n g i nn g r ep og a k t i v it e t s end r i n g er i nn e n f o r p l a no m r ådet som i kk e er sær li g o m t a l t i
r e g u l e r i n g sb e s t e m m e l s e ne , s k al f o r e l e gg es k o m m unen og d ri kk e v ann s m y nd i g he t ene f or
g od k j en n i ng f ør e v e n t u e l l e t i l t ak g j e nno m f ø r e s .

§ 1 .5 Avløpsanlegg ( § 12 - 7 nr . 2)
E t a b l e r i ng av s t ø r r e / f e l l es a v lø p s a n l e g g ba s e r t på i n f i l tr as j on i g r un n en t i l l a t es i kk e.

§ 1 . 6 Skilting (§ 12 - 7 nr . 9)
Vannverkseier skal sette opp og vedlikeholde skilt med kart som opplyser om
vannforsyningen og bestemmelsene for bruk av nedslagsfeltet.

§ 1 .7 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses, og kulturmyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd.

§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Steinbrudd og masseuttak (BSM)
1. Krav om detaljregulering (§ 12 - 7 nr. 11 og 12)
Før videre uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering for uttaksområdet.
Planen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.
Områderegulering med sikringssoner skal ligge til grunn for en eventuell detaljregulering.
Det skal utarbeides en konsekvensutredning for konsekvenser av tiltaket. Temaer i
konsekvensutredningen må avklares nærmere, men følgende må i alle fall utredes:

a. H ensyn til vannverk og drikkevann
b. Avgrensning av uttaksområde
c. Avslutning og istandsetting, også når det gjelder areal berørt av tidligere masseuttak

(hele bestemmelsesområde #1 vist på plankart)
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§ 2 . 2 Vannforsyningsanlegg ( o_ BVF 1 - 3)
1. Formål ( § 12 - 7 nr . 2 )
O m r åder for v ann f o r sy n i n g s a n l e g g s k al k un n y tt es t i l a k ti v it e t k n y t tet t i l d r i f t av
v ann v e r k e t . Det kan etableres brønner m ed b r ø nnhus f o r e l - i ns t a l l a s j on e r og
d r i f t s k on tr o ll .

2. Framdriftsplan (§ 12 - 7 nr . 12 )
Det skal utarbeides en framdriftsplan for utbygging av reservevannforsyningen .
Denne skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse for dette arbeidet gis.

3 . Inngjerding (§ 12 - 7 nr . 4 )
D et skal e t ab l e r es i nn g j er d i ng m ed l ås r u n dt p r odu ks j ons b r øn n er i BVF 2 og BVF 3 .
H v er b r øn n t opp skal ha e g en i nn g j e r d i ng på minimum 1 0 x 1 0 m . G j e r d et s k al h a en
hø y de på m i n i m u m 1,8 m e t e r . I n n g j e r d i ng r u n dt BVF 1 skal o p p r e t t h o l de s .

§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3. 1 Kjøreveg (SKV)
SKV skal være privat og nyttes til nødvendig drift av vannverket, landbruksdrift og som
adkomst for eiendommene.

§ 4 . Landb ruks - , natur - og friluftsformål

§ 4 .1 LNF - areal for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNF)
O m r ådene kan n y t t es t i l j o r d b r u k , s k o g b r uk og fril u ft s li v , innenfor de begrensninger som
framgår av § 6 Hensynssoner .

§ 5 . Bruk og vern av sjø og vassdrag

§ 5 .1 Naturområde i sjø og vas sdrag med tilhørende strandsone (VNS) ( § 12 - 7 nr . 2 og 12 )
M a s s e u t f y lli n g , b y g g , hø y de r e g u l e ri ng e l l er and r e i nn g r ep s om r e dus e r er elvas v e r di som
b i o t op og r e k r e as j ons k i l de er ikke tillatt . E v en t ue l l e t i l t ak f or å h i n dr e e r os j o n s k al
k ons e kv en s u tr e d es og f o r e l e gg es k o m m une n og vassdragsmyndigheter for g od k j en n i n g .
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§ 6 . Hensynssoner

§ 6.1 Felles bestemmelser for sikringssoner
Restriksjoner gitt for en sone gjelder også for alle soner innenfor denne.
Sikringssonene rundt brønnene er inn delt i fem soner: 0, 1, 2A, 2B og 3 .
Disse er vist på plankartet som Område for grunnvannsforsyning H120 og Nedslagsfelt for
drikkevann H110. Se også eget temakart som viser he nsynssonene.

§ 6.2 Sikringssone r – område for grunnvannsforsyning (H120) (§ 12 - 7 nr. 1, 2 , 3, 4, 9 )
Sone 0
Sonen s k al k un b e n y tt es t i l a k ti v it e t k n y tt et t i l d r i f t en a v v ann v e r k e t .

Sone 1
a. Forbud m ot u t t ak av g r us.
b. Forbud m ot e t a b l e r i ng av a l l e a n d r e b r ø n ner enn f or d r i f t og o v e r v å k n i ng av

v annve r k e t .
c. Forbud m ot l a g ri ng e l l er f y l li ng av d ri v s t o f f og a ll e an d r e m i l j ø f a r l i g e k j e m i k a li e r .
d. Forbud m ot o r g an i s e r t l e ir s l a g n i ng, s t e v ne r , m ilit æ r ø v e l s e r e t c.
e. Fo r bud m ot a l l a nnen t r a f i k k av k j ø r e t ø y er e nn d e t som er nød v en d i g f or d r i f t av

vann v e r k e t , j o r d b r uk og s k o g sd rift .
f. Forbud m ot b r uk av p l a n t ev e r n m i d l e r .
g. Forbud m ot nydyrking og beiting. Dette betyr at det ikke tillates jordbruk i sone 1.
h. Forbud mot lagring/opplasting av tømmer .

§ 6.3 Sikringssone r – nedslagsfelt drikkevann (H110)
Sone 2 A
a. Forbud m ot u t t ak av g r us und e r k o t e 155,00 ( n o r m al g r unn v ann s s t a n d er r e g net f r a

k o t e 147, 0 0 ) .
b. U tt ak av g r us s k al g j ø r e s iht. g od k j e n t e d r i ft s p l an e r . La g r i ng og f y lli ng av

d ri v s t o f f i f o r b i nd e l s e m ed u t t ak m å s k j e u t e n f o r de n ne s on e n, p å p l a s s e r m ed t e t t
u nde r l a g . S l i k e p l a s s e r s k al g od k j enn e s a v M a t t il s y n e t .

c. Forbud m ot b r uk av na t u r g j øds e l .
d. Forbud m ot l a g ri ng av m i l j ø f a r li g e k j e m i k a li e r m ed s a m l et v o l um o v er 50 l p r .

e i e ndom , og o l j e og and r e p e tr o l eu m s p r odu k t er m ed s a m l et v o l um o v er 300 l pr
e i e n do m . A l l e l a g e r t an k er m å s t å p å t e t t un d e r l ag m ed k a n t er s t øpt hø y e nok ti l å
sa m l e opp he l e t a n k ens i n n h o l d. T an k ene s k al v æ r e l e t t e å i n sp i s e r e f o r l e k k a sj e r .
F o r b u det g j e l d er i kk e d ri v s t o f f t an k er på k j ø r e t ø y .

e. Forbud m ot l a g ri ng og depone r i ng av f ór som ha l m l u ti n g s a n l e g g og su rf o r s il o e r .
Forbud e t g j e l der i kk e m e ll o m l a g ri ng av r undb a ll e r .

f. Forbud m ot b r uk av sp r ø y t e m i d l er ( s k og og d y r k et m a r k ) t i l h ø r en d e g r uppe 2 :
P r epa r a t e r som har en t en høy he l s e f a r e og l av sp r ed n i n g s i n de k s e ll e r l av he l s e f a r e

og høy sp r edn i n g s i nde k s ” og g r uppe 3 : P r ep a r a t er m ed høy he l s e f a r e og høy
sp r e dn i n g s i n d e k s , d e fi n e r t i M a t t i l s y ne t s v e il ed e r B r uk av p l an t e v e r n m i d l er n æ r
v ann k il der ( 2 0 05 ) . V a n l i g e u g r a s be k j e m pende s p r ø y t e m i d l er som
v an li gv i s b e n y tt es v ed g r a s p r odu ks j on, f.eks. R a m bo og a ll e t y per R o u n d up,
t i l l a t es b r u k t iht. g j ød s e l p l a n .

g. Forbud m ot e t a b l e r i ng av ca m p i n g p l a s s e r og pa r k e r i n g sp l a s s e r .
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Son e 2 B
a. Forbud m ot u t t ak av g r us und e r k o t e 1 52,00. U t t ak av g r us s k al g j ø r e s iht. g odk j e n t e

d r i ft s p l a ne r . La g ri ng og f y l l i ng av d ri v s t o f f i f o r b i n de l s e m ed u tt ak s k al s k j e p å p l a s s e r
m ed t e t t un d e r l a g , og s li k e p l a s s er s k al g od k j enn e s a v M a t ti l s y ne t .

b. Forbud m ot ny beb y g g e l se m ed unn t ak av en k l e by g n i n g er ( u t en i nn l a g t v ann)
t i l k n y tt et l a n db r uk ( v ed l a g e r , fl y tt b a r e s k o g sb r a kk er e t c. ) . S t ø rr e b yg n i n g e r ( b o li g hus,
f j øs e t c . ) i t i l k n y t n i ng ti l e k s i s t e r e n de b e b y g g e l se k r e v er g od k j en n i ng fr a M a t t i l s y ne t .

c. Forbud m ot ned g r a v de o l j e - e ll er k j e m i k a li e t an k e r . Mak s i m u m l a g e rt a n k f or o l j e o g
o l j ep r o d u k t er er 1,5 m3. A ll e l a g e r t an k er m å st å på t e t t unde r l ag m ed k an t er s t øpt h ø y e
nok ti l å s a m l e opp h e l e t an k ens i n n ho l d. T a n k ene s k al v æ r e l e t t e å i ns p i s e r e f o r
l e kk a s j e r . M a k si m a l t 1 t ank p r . e i e n dom i nnen f o r s one 2 B .

d. Forbud m ot i n f i l t r as j on av a v l øps v ann i g r un n en.
e. Forbud m ot o m f a t t ende g r av ea r be i d er i e l v e l øp. E v en t ue l l e ti lt ak f o r å h i n d r e e r o s j on

skal k ons e k v en s u t r ed e s og f o r e l e gg es d ri kk e v ann s m y n d i g he t e r og
v a s sd r a g s m y n d i g he t er f o r g od k j en n i n g .

f. Forbud m ot e t a b l e r i ng av n y e k o n k u rr e r e nde b r øn n er m ed unn t ak av e v en t ue l t
g r unn v ann s u t t ak av g r unne i er t i l e g et f o r b r uk e t t er a v t a l e. B r ønn e r t i l
j o r db r u k s v ann i ng o m f a tt e s av f o r bud e t .

Sone 3
a. Forbud m ot e t a b l e r i ng av bed r i f t e r , v i r k so m he t er e ll e r an l e g g som k an u t g j ø r e e n

po t e n s i e l l f o r u r e n sn i n g s t r u s s e l m ot g r unn v anne t . B e s t e m m e l s e ne o m f a tt e r o g så
be d r i f t er s o m b r u k er s li k e s t o f f e r som r å s t o f f i p r o d u ks j on e n. Fo r bud e t o m f a t t er i k k e
opp f ø r i ng av by g n i n g er i t il k n y t n i ng t i l e k s i s t e r e n de b e b y g g e l s e .

b. Forbud m ot dep o ne r i ng av hush o l dn i n g s a v f a ll , k l o a k ks l am og annet o r g an i sk a v f a l l
( g j e l der o g så m e ll o m l a g ri ng av k l oak k s l am ti l b r uk på d y r k et m a r k ) .

c. Forbud m ot ub e s ky tt et l a g r i ng u t endø r s a v s t o f f er m ed u t v a s k ba r e k j e m i k a li e r .
K u ns t g j ød s el k an l a g r es u t e på p a l l d e r so m e m ba ll a s j en h i n d r er u t va s k i n g .

d. Forbud m ot l a g ri ng av d ri v s t o f f , p l a n t e v e r n m i d l e r e l l e r k j e m i k a li er i s t ø r r e m en g der
e n n d e t som er nød v end i g f or g å r ds d r i f t og hus h o l d n i ng ( m a k s i m u m 1 å r s f o r b r u k ) .

e. Forbud m ot s t ø r r e / f e l l es a v l øps a n l e g g ba s e r t på i n f i l t ras j on i g r unne n .

§ 6. 4 Infrastruktursone – krav vedrørende infrastru k t ur (H 410 )
Trase for fremføring av kommunalteknisk infrastruktur er vist på plankartet som
infrastruktursone. Innenfor denne sonen kan det fremføres kommunalteknisk infrastruktur
uavhengig av underliggende arealformål.



www.asplanviak.no

0605_354

OM RÅDEREGULERI N G FOR

RI NGERI KE VANN VERK K I LEMOEN

PLAN BESKRI VELSE

Utgave: 4
Dato: 2017 - 09 - 20

RINGERIKE
KOMMUNE



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 2

Ringerike kommune Asplan Viak AS

DOKUMENTINFORMASJON

Oppdragsgiver: Ringerike kommune
Rapporttittel : 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen –

planbeskrivelse
Utgave/dato: 11. mar. 2016
Arkivreferanse: -
Oppdrag: 529119 – Hydrologisk rådgivning – Ringerike vannverk
Oppdragsleder: Mari Vestland/Bernt Olav Hilmo
Fag: Vann og mil jø
Tema Plan, hydrogeologi
Skrevet av: Mari Vestland/Sissel Arctander/Birgit Hagen
Kvalitetskontroll: Ingrid Sæther/Bernt Olav Hilmo
Asplan Viak AS www.asplanviak.no

Revidert av Ringerike kommune 20 .09.2017



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 3

Ringerike kommune Asplan Viak AS

INNHOLDSFORTEGNEL S E

1 Hensikt med planen ................................ ................................ ................................ ................ 5

2 Planstatus og rammebetingelser ................................ ................................ ............................ 6

2.1 Planstatus – kommuneplanens arealdel ................................ ................................ ......... 6

2.2 Tidligere vedtak og avtaler i saken ................................ ................................ .................. 6

2.3 Krav om konsekvensutredning og planprogram ................................ ............................. 7

3 Dagens situasjon ................................ ................................ ................................ ..................... 8

3.1 B e li gg e nh et o g d a g e n s a r e a l b r u k ................................ ................................ .................... 8

3.2 Grunnforhold ................................ ................................ ................................ .................... 9

3.3 L a nd skap ................................ ................................ ................................ ........................ 12

3.4 N at u rverdier ................................ ................................ ................................ .................. 13

3.5 F ril u f ts l i v /r e k r ea s jo n ................................ ................................ ................................ ...... 14

3.6 Kulturminner og - miljø ................................ ................................ ................................ .. 15

3.7 Eksis t e r e nd e t e k n i sk i n f r ast r u kt u r ................................ ................................ ................. 16

3.8 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n ................................ ................................ ........... 16

4 Planforslaget ................................ ................................ ................................ ......................... 17

4.1 Planområdet ................................ ................................ ................................ .................. 17

4.2 Planlagt arealbruk ................................ ................................ ................................ .......... 18

4.3 Bebyggelse og anlegg ................................ ................................ ................................ .... 19

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ................................ ................................ .. 20

4.5 Landbruks - , natur - , og friluftsformål ................................ ................................ ............ 20

4.6 Sikringssoner ................................ ................................ ................................ .................. 20

4.7 Bestemmelser ................................ ................................ ................................ ................ 21

4.8 Anleggsvirksomhet ................................ ................................ ................................ ........ 21

4.9 B eskr i v e l se av v a nnu ttaket o g o v e r v åk i ng s r u t i n er ................................ ........................ 22

5 Konsekvenser av planforslaget ................................ ................................ ............................. 26

5.1 Beliggenhet og arealbruk ................................ ................................ ............................... 26

5.2 Grunnforhold ................................ ................................ ................................ ................. 27

5.3 Landskap ................................ ................................ ................................ ........................ 28

5.4 N at u rverdier ................................ ................................ ................................ .................. 29



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 4

Ringerike kommune Asplan Viak AS

5.5 Friluftsliv / rekreasjon ................................ ................................ ................................ .... 30

5.6 Kulturminner og – miljø ................................ ................................ ................................ .. 31

5.7 Teknisk infrastruktur ................................ ................................ ................................ ..... 31

5.8 St ø y ................................ ................................ ................................ ................................ 31

5.9 T r af i kk s i kk e r h et ................................ ................................ ................................ ............. 31

5.10 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n ................................ ................................ ........... 32

5.11 R i s i k o - o g så r b a rh et ................................ ................................ ................................ ....... 32

6 Planprosess og medvirkning ................................ ................................ ................................ . 33

VEDLEGG

1. Kl a u su l eri n g s p l an f or Ri n g e r i ke v a n nv e r k Kil emoen, datert 11. 3.2016.
2. Beskrivelser av sand - og grus ressurs på Kilemoen, notat fra A splan V iak , datert 7 .9.2015.
3. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.5.2017
4. Temakart hensynssoner , datert 14.03.2016



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 5

Ringerike kommune Asplan Viak AS

1 HENSIKT MED PLANEN
O m r å d et ø n s k es r e g u l e r t m ed b a k g r u n n i Ri n g er i ke k o m m u n es m ål om å b es k y t t e de l er av
g r u n n v a n ns f o r e k o m s t en på Kil emoen, som er e n e s t e v a n n k il de t i l Ri n g e r i ke v a n n v erk Kil emoen.
D et k o mm u n a l e va n n v er k et f ors y ner H ø n e f oss o g o m e g n m ed drik k e v a n n, t il s v arende om l a g
23 0 0 0 i n n b y gg e re . V a n n v e r k e t s k al t i l e n h v er t i d d e k k e v a n n f o r br u k e t i r e g i o n en.

F o r å ø k e s i kkerhe t en i v a n n f ors y n i n g en h a r Ri n g e r i k e k o mm u n e etab l e r t t o f u ll s k a l a
p r ø v e b r ø n n e r v ed T j o r p ut t en på sa m m e f o r e k o m s t , s o m s kal f u n g e r e s o m su p p l erende
v a n n k il d e /r e se rv e v a n n k il de for v a n n v er k e t . D e n ne d el en av v a n n f o r s y n i n g en s k al o g så s i k r es .

Beskyttelsessonene i ny klausuleringsplan er beregnet ut fra et maksimalt døgn uttak på 160 l/s
fordelt med 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og 70 l/s fra brønnene i Tjorputten. Hvis
vannforbruket i framtiden blir vesentlig høyere enn 160 l/s , må det vurderes ny revisjon av
sonegrensene. Gjennomsnittlig uttak for 2015 er stipulert til 105 l/s .

Klausuleringsplanen tar for seg hensyn knytta til nødvendig beskyttelse av v annkilden, og
behandler ikke søknadskrav for tiltak for eksempel etter plan - og bygningsloven og
mineralloven.

H e n s i k t en m ed p l a n en e r å r e g u l ere gnr/bnr 52/17 og 52/19 samt deler av 52/1 til
vannforsyningsanlegg. Ø v r i g e d el er av 52/1, s a m t a r e al er i n n e n f or gnr/bnr 51/1, 51/2, 52/2,
52/3, 52/6 og 52/9 som ligger innenfor sikringssonene for vannforsyningen, foreslås regulert til
LNF - formål. Deler av eksisterende grusuttak på gnr/bnr 52/1 foreslås regulert til steinbrudd og
masseuttak. Dette er en oppdatering av planformål i forhold til dagens bruk. Det stilles krav om
detaljregulering for dette område før videre uttak . Nødvendig k onsekvensutredning for dette
tiltaket blir en del av en eventuell detaljregulering for grustaket.

Videre foreslås det h e ns y nss o n e r i form av sikringssoner for å ivareta behovet for beskyttelse i
tråd med ny klausuleringsplan . Pl a n o m r å d e t v i l tota l t s e tt o m fa t te a ll e s i k r i n g sso n ene 0, I , II A ,
IIB o g III ru n dt brøn n o m rå d e n e , s l i k de f r a m g år i so n e i n n d eli n g s kart e t i forsl a g e t t i l ny
klausuleringsplan ( vedlagt ).

E ks i sterende brøn n o mrå d e b estår av s e k s b rø n n e r i D ø di sg ro p a , me n s de to n y etab l erte
brøn ne ne er p l ass e r t i h v ert s it t brøn n o m rå d e v ed Tjorp u tten om l ag 5 0 0 met e r l e n g er n o rd ø s t .
Brønnområdene utgjør sikringssone 0. Ø v r i g e areal u t gjør so n e I, IIA , IIB og III d e r de u li k e
h e ns y nss o n e ne samme n fa ll er med ut b r e d el sen av s i kr i n g s so n e n e ru n d t b rø n n e n e , o g e r
d e f i n e rt s o m O m rå d e for gru n n va n n s forsyn i ng og N e d s l a g sfe l t f o r d r i kkev a nn.

E t o mrå d e p a ra ll e l t med e l v e k a n ten l e n g st n o rd i p l a n områ d et foreslås regulert t i l
N atur o m r å d e i s j ø og vass d rag med t il h ø re n de s tra n ds o n e . A r e a l et er en d e l av sikringssone III .
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2 P LANSTATUS OG RAMMEBE TINGELSER

2.1 P lanstatus – kommuneplanens arealdel

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.07.2007 er p l an o mr å d e t i sin helhet avsatt t i l L N F -
o m r å d e . Området er også markert som område for grunnvann og vanninntak.

Kommuneplanens arealdel er under revidering , og var på høring i perioden mai – september
2017. Her er planområdet foreslått avsatt til LNFR - formål, med hensynssone for
grunnvannsforsyning (H120). Deler av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette er
den delen av omr ådet som per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye
klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I
tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Di sse
områdene tilsvarer to av områdene foreslått regulert til vannforsyningsanlegg (BVF1 og BVF3) i
områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det også utarbeidet en temautredning om
masseforvaltning .

2.2 T idligere vedtak og avtaler i saken

E k s i s t erende v a n n f o r s y n i ng s o m bas e r e r s e g på g r u n n v a n n f r a s e k s brø n n e r i D ø di s g r o p a h a r
v æ r t i d r i f t i o v er 20 å r . D et e r t i d li g ere i n n g å t t a v t a l er m e ll om ko m m u n en o g grunn ei ere om
t ill ate l se t i l brøn n b o r i n g , e t a bl eri n g, prø v e p u m p i ng o g d r i f t av d i sse br ø n n e n e. Ri n g er i k e
k o mm u n e e i er nå d e tt e b r ø n n o m r å d et ( 5 2 / 1 9 ) .

D et er o g så i n n g å t t a v t a l er i f orb i n d e l se m ed g j e n n o m f ø r i n g en av su p p l er e n d e
g r u n n v a n ns u n d ers ø k e l s er v ed T j o r p ut t e n , s a m t f or b o r i n g en av de n y e b r ønnene o g
prø v e p ump i ng av d i sse. E n av brøn n e n e e r p l as s ert i n n e n f or Ri n g e r i k e k o mm u n es e i e n d o m
( 5 2 / 1 7 ) . D en a n dre li g g e r i n n e n f or gnr/bnr 5 2 / 1 . D e n y e b r ø n n e ne v i l i n n gå som su p p l erende
v a n n f ors y ning /r es e r v e v a n n f or s y n i ng.

D e n y etab l er t e b r ø n n e ne v ed T j orp u tt en e r v urde r t av NV E i f orho l d t i l k o n ses j o n sp l i k t e n . NV E
h a r u t i fr a i n n se n dt m a t eri al e b e s t e m t a t t ilt a k e t k an b e h a n dl es g j e n n o m r e g u l eri n g sp l a n en.
M an k an b e n y t t e § 20 i v a n nr ess u r s l o v en f or v a n n u tt a k e t i f orb i n d e l se m ed h ø r i ng a v
r e g u l eri n g sp l an f or k l a us ul eri n g av v a n n k il d e n . D et t e k r e v er a t r e g u l eri n g sp l a n en b e s k r i v er
v a n n u tt a k et o g o v er v å k i n g s r u t i n e n e , jf . kapittel 4.9 .
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2.3 K rav om konsekvensutredning og planprogram

2.3.1 Aktuelle bestemmelser

Aktuelle bestemmer i forskrift om konsekvensutredninger (2017) er:

§ 6 bokstav a) fastslår at områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg 1 og 2
alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram. Relevante punkt i vedleggene er:

Vedlegg 1 er punkt 11: Anlegg for grunnvann der de n mengden vann som tas ut el ler
infiltreres utgjør minst 10 millioner m3hver år .
Vedlegg 2 punkt 2a: Mineraluttak

§ 8 omhandler planer som skal konsekvensutredes men ikke ha planprogram, dersom de kan få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. kriterier i § 10).

§ 8 boks tav a) fastslår at dette gjelder reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, med mindre det
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og reguleringsplanen er i samsvar
med denne. Relevant punkt i vedlegg 2 er punkt 2a: Mineraluttak.

2.3.2 Vurder ing av krav om KU og planprogram

Planforslaget setter rammer for grunnvannsanlegg. Beregninger viser imidlertid at grensen for
vannmengden som tas ut eller infiltreres ikke passeres.

O mrådereguleringen regulerer ca 30 daa t il steinbrudd/masseuttak. Dette arealet er avsatt til
LN F - formål i gjeldende arealdel fra 2007, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny arealdel
som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til eksisterende
arealbruk, og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller forslag til ny
klausuleringsplan og områderegulering for området.

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er behovet for
beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Omr ådet omfatter kun areal som i dag er
berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF - områder.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusuttak i dette
området. Kommunen legger til grunn at nødvendige utredn inger knytta til konsekvenser av
videre grusuttak må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil
krav om planprogram og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt.

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommun e at planforslaget ikke utløser krav om
konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger.
Planbeskrivelsen skal imidlertid belyse virkningene av planen, jf. bestemmelser i plan - og
bygningsloven.

Dersom det etter høring og offen tlig ettersyn av planforslaget viser seg at regulering til
steinbrudd/masseuttak likevel gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og
konsekvensutredning, vil arealet reguleres til LNF - formål. Videre må en eventuell privat
detaljregulering inneholde nødve ndige utredninger, på samme måte som foreliggende
planforslag legger opp til.
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3 DAGENS SITUASJON

3.1 B e li gg e nh et o g d a g e n s a r e a l b r u k

Gr u n n v a n ns b r ø n n e ne er l o k a li se r t på Kil emoen ca . 5 km n o r d f or H ø ne f oss se nt r u m , o g n o r d
f or f y l k es v eg 1 7 2 . B r ø n n o mr å d e 1 Dødisgrupa er brøn n e n e som u t g j ø r h o v e d v a n n f o r s y n i n g en
v ed v a n n v er k et. B r ø n n o mr å d e 2 o g 3 m a r k er e r om r å d e n e f o r h v er av de n y etab l er t e f u ll s k a l a
p r ø v e b r ø n n e ne v ed T j orp u t t e n . D et er en d i s t a n se på 1 5 0 m et e r m e ll om brønn ene v ed
T j orp u tt e n , o g de b li r d e rm ed li gg e n de i h v ert s it t b r ø n n o mr å d e . A v s t a n d e n m e l l om brøn n e n e i
D ø d i s g r o pa o g b r ø n n e n v ed T j orp u tt en er ca. 5 0 0 m e t e r . S e Figur 1 f or p l ass e r i ng av
brøn n o mr å d e n e .

F o r uten dr i f t av e k s i s t er e n d e v a n n f o r s y n i ng v ed R i n g er i k e v a n n v e r k , b e n y t t es p l a n o m r å d et i
d a g t i l r e k r e a s j o n/ fr il u ft s li v , s k o g sdr i ft og j ord b r u k . Det har også vært drevet g r us u tt a k i
området . Pl a n om r å d e t l i g g er f o r d e t a ll er m este i u tm a r k .

Figur 1 : Oversiktskart med alle brønnområder på Kil emoen inntegnet .
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Figur 2 : Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU) .

3.2 Grunnforhold

3.2.1 Berggrunn og løsmasser

B erggrunn e n b e s t å r av g a b b r o/ am f i b o li t t , g li m m e r s k i f er o g d i ori t t i s k - gran it t i sk
g n ei s / m i g m a t it t , jf . Figur 3 .

D et er i k k e r a p p o r t e r t o m u h e l d i g e hen d e l s e r i f o r b i n d e l se m ed u t g li d ni n g e r v e d
v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e. I n g en av v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e s k al v æ r e utsa t t f or s k r e d .
A v setn i n g en er d o m i n e r t av fr i k s j o n s j o r d a r t er n ed t i l til d el s s t ore d y p.

O m r å d et er pr e g e t av b r e el v a v setn i n g er , jf . Figur 4 . Kil em o en er et i s r a n d d e l t a som b l e a v satt
m o t s ø r . B r ø n n o mr å d e ne li g g e r i d el er av a v setn i n g en d e r i ska n t en l å und e r o p p b y gg i n g en av
d el t a e t e ll er d el er av d e tt e . T i d li g e r e und e r s ø k e l ser av N G U v i ser a t d e n sørl i g e de l en b e s t å r av
s a n d - o g g r us l a g . I de se n tr a l e de l er er d e t p å v i st f i ns a n d m e k t i g h e t er på o v er 60 m e t e r , m e n s
d e t i d e n n o r d l i g e de l en er a v satt g r o v ere m a s se r . B ori n g e r v i ser o v er 30 m e t er m ed gro v e
m a s ser av sa n d o g g r u s m ed g od v a n n g j e n n o m g a n g. I brøn n o m r å d et v ed T j o r p ut t en er d e n
u m e t t e d e s o n e n ca. 3 - 5 m , m e n s o m r å d et r u n dt h a r en ume t t et so n e m e ll om 10 og 30 m . I
brøn n o m r å d e ne i D ø d i s g r o p a o g v ed T j orp u tt en er d e t et o p ptil 10 m t y k t l a g av f i n sa n d/si l t
o v er se l v e g r u n n v a n nsma g as i n et . S e l v e g r u n n v a n nsm a g as i n e t b estår av grus o g grus i g s a n d.
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Figur 3 : Berggrunnsgeologisk kart (Kart: NGU).

3.2.2 F o r u r ensn i ng

U t fr a d a g e n s a r e al br u k og eksisterende k l a u su l e r i n g sb e s t e mm e l s e r g j e n n o m g ås p o t e n s i e ll e
f or u r e n sn i n g s k il d e r i n n e n t il r e n n i n g so m r å d e t til brønnene i Dødisgropa og Tjorputten . D et er
i k k e f a s t b e b y g g e l se e ll er o ff e n t li g e v e g er i n n e n tilr e n n ing so mr å d e t . Grusuttaket er d en mest
alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet.

Grusuttak. Det foregår tidvis uttak fra et grustak i tilrenningsområdet til brønnene. Gr ustaket
ligger både innen for klausulerings sone I og II A. Masser skal b lant annet ha vært tatt ut i
forbindelse med veg prosjektet R v. 7 Ramsrud. Dagens situasjon er at det tas ut masser
sporadisk innenfor gnr/bnr 52/1. Uttaket er ikke i strid med eksisterende klausuleringsplan for
området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh . og 152 moh . i hhv. sone I og II A.
Naturlig grunnvannstand er 147 moh.

Infiltrasjon av forurenset elvevann. Man må regne med at Begna er noe forurenset fra
kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, avrenning fra fyllinger/forurenset grunn e tc. For kort
oppholdstid fra vannet infiltreres i elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan
dermed føre til dårlig vannkvalitet.

Dyrket mark og beiting. Et område med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe
forurensning. Området ligger innenfor sone IIA og IIB i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års
drift er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsling eller beiting i
drikkevannet, slik at det dyrkede arealet ikke representerer noen forurensningsfare slik det
d rives i dag. Området rundt brønnene er ikke mye belastet med beiting per i dag, men det kan
være aktuelt å be nytte området til dette senere.
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Skogbruk. Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensnin gskilder. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke innebærer lagring av helsefarlige produkter og
drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A. Vann analyse r fra
prøvepumping og 20 års drift viser ingen tegn til at denne arealbruken påvirker grunnvannet.
Den gode naturlige beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt
sjelden, gjør at denne arealbruken representerer en liten trus sel mot grunnvannet.

Fr il u ft s li v . O mr å d e t e r n oe br u kt t i l fr il uf t s li v . M ed d e n g o d e n a t u r li g e b e s k y tt e l sen t i l
g r u n n v a n nsm a g as i n e t , r e p r es e nt e r t v ed en r e l ati v t m e k t i g u m e tt e t so n e s t e d v i s b e s t å e n d e av
f i ns a n d / s il t , u t g j ør friluftsliv i n g en t r uss e l m ot v a n n k v a li t eten. D et er i m i d l er ti d f orbud m o t
o r g a ni sert l e i r s l a g n i n g, s t e v n e r , m ili t æ r ø v e l ser et c . i n n en so n e I .

T o t a l t s e t t k an d e t k o n k l u d e r es m ed a t grunn v a n n s f or e k o m s t en g i r li t en b e l astn i ng på d a g e n s
area l br u k.

3.2.3 H y d r og e o l ogi

Gr u n n v a n nsm a g as i n e t li g g e r i en g r u n n v a n n s f o r e k o m s t s o m e r kar a k t eri s ert i t r åd m ed EU s
v a n nra mm e di r e k t i v ( g r u n n v a n ns di r e k t i v et ) . F o r e komst 012 - 97 2 - G Kil emo e n i n n g å r i v a n nre g i on
V es t - V i k en o g v a n n o mr å d e T y r i fj ord e n. T o t a l t a r e a l er b e r e g n et t i l om l ag 5,7 k m2. O mr å d e t e r
en d e l a v d e n s t ore br e e l v a v setn i n g en på Kil emoen.

Figur 4 : Løsmasse kart . Utbredelsen av breelvavsetningen vist med oransje farge (Kart: NGU) .
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På Kilemoen er d et p å v i st 10 - 50 m tykke sa n d - o g g r usmass e r m ed m e g e t g o d
v a n n g j e n n o m g a n g . U m e tt e t so n e ( s o n en o v er grunn v a n ns ni v å e t ) h a r en m e k t i g h e t på opptil 50
m e t er o g b e s t å r av f i n e r e s e d i m e n t i f i ns a n d/ s il t - fr a k s j o n e n .

D en tykke um e tt e d e so n en av finkornige sedimenter b i drar t i l å g i en g od b e s k y tt e l se av
f or e kom s t en m ot f o r urensn i n g som i n f il tr eres fr a o v er f l ate n .

D en n a t url i g e grad i e n t en t i l g r u n n v a n nss p e il et f ø l g e r grad i e n t en t i l B e g n a . D en n a t url i g e
g r u n n v a n n s st r ø mm en ( u t en p u m p e b el a s t n i n g ) g å r fr a B e g n a / T j o r p ut t en o g m ot sø r - sør ø s t .
D e n ne grunn v a n nsst r ø m m en e r s t y r t av et l a v ere li g g e n de e l v e ni v å ned e nfor e t s tr y k i B e g na
sørøst f o r Kil e m o e n . Ha s t i g h e t en på d e n n a t url i g e g r u n n v a n nss t r ø m m en er c a. 2 m / d ø g n, m en
v i l s i k k e r t v ari e r e fr a m i n dre e n n 0,1 m / d ø g n i f i n s a n d/sand t i l o v er 10 m / d ø g n i g r ov g r u s.

Ny dannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra Begna , mens ca. 10 % (10 - 15
l/s) vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon på avsetningen og innenfor influensområdet . E n
uttaksmengde på inntil 100 l/s vil utgjøre kun 0,12 % (1,2 ‰ ) av midlere vannføring i Begna.

3.3 L a nd skap

A v setn i n g en på Kil emoen s t r e k k e r s e g o v er t o l a n d s k a p s r e g i o n e r , d e r m a n i n o r d f i n n er
l a n ds k a p s r e g i o n en Nedre dalbygder på Ø s t l a n d e t o g i sør I n n s j ø - og s il urbyg d e n e på Ø s t l a n d e t
(jf. Figur 5 ). Pl a n om r å d et b e s t å r for det meste av ut m a r k . D et er noe b e b y g g e l se i p l a n om r å d e t s
n o r d v es tr e d e l. K v ar t æ r g e ol o g i s k e r o m r å d et i n t e r ess a n t o g v i k t i g v ed at a v setn i n g en m a r k e r er
et r a n d tr i nn ( bre r a n d d el t a) e t t er s i s t e i s t i d, d e r d e t er t y d eli g e sp o r e tt e r i s h a v s s m e l t n i n g e n.
L a n d s k a p et er t y p i sk f or et i s k o n t a k t d elt a m ed d ø d i s g r o p e r .

Figur 5 : Landskapsregioner - Nedre dalbygder på Østlandet med beige og innsjø - og silurbygdene på Østlandet med gult (Kilde:
NIBIO).
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3.4 N at u r verdier

Det er registrert én naturtypelokalitet; Kalkskog (verdi A) innenfor planområdet.
Sandfuruskog med rik soppflora. Skogen har trolig et potensiale for flere artsfunn av sopp
utover de to rødlisteartene som ble påvist i forbindelse med konsekvensutredningen (blåfot
storpigg, VU og furufåresopp, NT). Middels verdi.

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vurdert å være noen av de mest verdifulle sandfuruskogene med henhold til
soppforekomster i Ringerike.

I forbindelse med områderegulering Kilemoen sanduttak ble det i 2015 gjennomført en
supplerende kartlegging og vurdering av utbredelsen av sandfuruskog på Kilemoen
(Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 , vedlagt ). Formålet med registreringene var
blant annet å oppdaterer beskrivelse og avgrensning av lokaliteten. Som følge av
registreringer ble det gjennomført en grov avgrensning av Sandfuruskog på Kilemoen.

Foruten sandfuruskog med tilhørende artsforekomster som omtalt ovenfor, er det det e r
i k k e r e g i s tr e r t ar t s f or e k o m s t er e ll er n a t ur t y p e r i n n e n f o r om r å d e t s o m k r e v er a t s p e s i e ll e
hens y n m å t as v ed utb y g g i n g e n / dr i ft . A v ar t s f or e kom s t er er d e t i planområdet g j o r t
r e g i s t r eri n g er av b l a n t a n n e t h j or t evil t , sopp, skogsfugl, ugler, ka r plan t er og flagg s pet t .

P å m ots a t t s i de av Begna f i n n er m an H e nst j e r n, s o m a n s e s s o m en sp e s i e l l og v i k t i g
na t u rt y p e . T il t a k e t v i l i k k e b e r øre d e tt e o m r å d e t .
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Figur 6 : Artsforekomster/rødlistearter (Kart: Arealis, ngu.no).

3.5 F ril u f ts l i v /r e k r ea s jo n

Kilemoen er et mye brukt bynært trenings - og friluftsområde, og nyttes bl.a. til friluftsliv,
rekreasjon, jakt, fiske, turgåing og orientering . Kommunen gjennomførte i 2013 en
ka rtlegging og verdisetting av bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her
klassifisert som et B - område. Som retningslinje for saksbehandling for B - områder gjelder
følgende:

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eks isterende
reguleringsplan, utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for friluftsliv eller tiltak som
ikke forringer områdets verdi som friluftsområde. Det bør ikke igangsettes
reguleringsplaner med formål som forringer områdets verdi som friluftsområde. Hvis
det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi som
friluftsområde bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftsverdien skal til enhver tid være
ivaretatt.

Områderegulering for Kilemoen sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06 .04.2017. Av
hensyn til sandfuruskogen ble uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak
i kommuneplanens arealdel. Ved uttak i tråd med vedtatt områderegulering vil
friluftsområdene på Kilemoen over tid bli betydelig redusert. Kilemoen er altså under press
fra flere kanter, og det er et stort engasjement lokalt for å ivareta området som et trenings -
og friluftsområde.

Brønnområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 : Dødisgroa
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3.6 Kulturminner og - miljø

D et er r e g i s tr e r t e t t a r k e o l o g i s k f u n n innenfor planområdet . R e g i s t r eri n g en e r g j o r t p å d y r k e t
m a r k i n n e n f o r hensyns sone H110 – sone II A. Kulturminnet er et innlevert l øs f u n n av en
steinøks m ed u v i ss a l d e r , og v ernes t at u s e r p e r 7.10.2015 u k l ar . Steinøksa oppbevares på
Ringerike museum ( Kil d e : R i k s a n t i k v are n ) . F u n n et h a r l o k a li t e t s - I D 3 8 38 ( E n g e h a u g e n ) .

D et e r r e g i s t r ert f l e r e k u l t u rm i n n e r s ø r for planområdet . Disse vil ikke bli berørt av tiltaket ,
men viser at det har vært aktivitet her i lang tid . S E F R A K - b y g n i n g er er r e g i s tr e r t i n o r d på
g r e n sa m e ll om sikringssone II B og III , m en v i l i k k e b l i b e r ø r t av t il t a k e t .

Figur 7 : Registrerte kulturminner i Riksantikvarens database Askeladden (Kilde: Askeladden).



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 16

Ringerike kommune Asplan Viak AS

3.7 Eksis t e r e nd e t e k n i sk i n f r ast r u kt u r

T e k n i s k e i nsta ll as j o n e r/ in f r a s tr u k t ur pr e g e r o m r å d e t , som v e g er ( f y l k es v e g , g r us v e g er ) ,
h ø y sp e nt, g år d sbr u k / b e b y gg e l se i n o r d v est, s a m t v a n n v er k e t s i n s t a ll as j o n er i D ø di s g r o p a o g
v ed T j o r p ut t e n .

F y l k es v e g en g år i n nti l p l a n om r å d ets sør v estl i g e de l . F r a f y l k es v e g en g å r d e t av v eg b l a n t
a n n et m ot v a n n v er k e t . D e tt e er pri v at g r us v e g som l e d e r n e d t i l brøn n o m r å d et o g p u m p e h u s
i D ø d i s g r o p a , o g pu m p e h u s / i n f ilt r a s j o n sb a sse n g v ed T j o r p ut t e n . Det går også en grusveg
ned til grusuttaket. D et er etab l e r t a d k o m st i f o r m av gru s v e g t i l a ll e b r ø n n e r s o m e r
t il k n y t t et v a n n v er k et på Kil emoen, i n k l u d ert de n y etab l e r t e b r ø n n e n e v ed T j orp u tt e n . V e g en
n e d t i l T j orp u tt en b l e o p p a r b ei d e t i f orb i n d e l se m ed b y g g i n g o g d r i f t av i n f il tr a s j o n sa nl e g g e t
v ed v a n n v er k e t , som li gg e r på n o r d s i d e n av v a n n e t .

A v e k s i s t e r e n de i n fr a s tr u k t ur t i l k n y tt et v a n n v er k e t er b r ø n n e r m ed brøn n h u s, a d k o m s t v e g er
( grus v e g er ) , f u ll s k a l a p r ø v e b r ø n n e r v ed T j o r p ut t e n, p u m p e h u s, i n f il tr a s j o n s a n l e g g o g
l e d n i n g s t r ase fr a i n f il tr a s j o n sa nl e g g t i l v a n nfo r s y n i n g sa nl e gg BVF 1 , o g l e d n i n g s tr ase fr a d e tt e
a nl e g g et t i l b e h a nd li n g s a n l e g g s o m li g g er ute n f or p l a n om r å d e t .

3.8 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n

P å s t r e k n i n g en fr a H en t i l H ø n e f oss e r d e t f i r e k r a ft s t a s j o n e r , som alle påvirker vannføringen
i Begna.
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4 PLAN FORSLAGE T

4.1 Planområdet

Planområdet er 1 823 664 m2.

Figur 8 : Planområdet vist med blå stiplet avgrensning.
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4.2 Planlagt arealbruk

Tabell 1 viser oversikt over formål og hensynssoner innenfor planområdet.

Tabell 1 : Oversikt over formål og hensynssoner innenfor planområdet.

Formål /hensynssone
/bestemmelser

Feltnavn Areal Beskrivelse

§ 12 - 5 Arealformål
1. Bebyggelse og anlegg

o_BVF 1 3 955 m2 B r ønno m r åde e k si s t erende
v annfo r s y ning. De t t e in k luderer
b r ønn 1 - 6 i D ø dis g r op a , sa m t
b r ønnhu s , p u m pehus o g deler
av ad k o m s t v eg .

o_BVF 2 100 m2 B r ønno m r åde f or brønn 1 v ed
T j orp u tt e n, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v ann,
samt e k sis t erende
i n f il tr a s j onsa n legg o g fr a mt idig
p u m pehus.

o_BVF 3 4 753 m2 B r ønno m r åde f or brønn 2 v ed
T j orp u tt e n, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v an n ,
samt e ksis t erende
i n f il tr a s j onsa n leg g , fr a mt idig
p u mp ehus o g øv r ig areal på
landsiden i n ne n f or k o m m unens
eiendom (gnr/bnr 52 / 1 7 ) .

Steinbrudd og
masseuttak (1201)

BSM 29 910 m2 Eksisterende grusuttak i nnenfor
sikringssone 2 A.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (2011) SKV 8 415 m2 Eksisterende kjøreveger i

planområdet. Reguleres med 6
meters bredde.

5 . Landbruks - , natur - og friluftsformål
LNF - areal for
nødvendige tiltak for
landbruk og
gårdstilknyttet
næringsvirksomhet
basert på gårdens
ressursgrunnlag (5100)

LNF 1 585 349 m2

6 . Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og
vassdrag med
tilhørende strandsone
(6620)

V NS 191 182 m2 Område langs elva nord i
planområdet.
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§12 - 6 H ENSYNSSONER
Sikringssoner.
Område for
grunnvannsforsyning

H120

Sone 0
Sone 1

4 155 m2

350 720 m2

Sikringssoner.
Nedslagsfelt for
drikkevann

H110

Sone 2 A
Sone 2 B
Sone 3

492 764 m2

310 390 m2

665 635 m2

§ 12 - 7 BESTEMMELSER
#1 49662 m2 Eksisterende grusuttak i sone 1

og 2A . Krav om detaljregulering
for v idere uttak i sone 2 og
avslutning/istandsetting i sone
1 .

4.3 Bebyggelse og anlegg

4.3.1 Vannforsyningsanlegg – BVF1, BVF2 og BVF3

Eksisterende vannforsyningsanlegg i Dødisgropa med brønn 1 - 6, brønnhus og deler av
adkomstveg reguleres til BVF1. Brønnområde for brønn 1 ved Tjorputten, supplerende
v an n f ors y ning / r es e r v e v ann, samt e k sis t erende i n f il tr a s j onsa n legg o g fr a mt idig p u m pehus
reguleres til BVF2 . B r ønno m r åde f or brønn 2 v ed T j orp u tt e n, supplerende v an n f ors y ning /
r es e r v e v an n , samt e ksis t erende i n f il tr a s j onsa n leg g , fr a mt idig p u mp ehus o g øv r ig areal på
landsiden i n ne n f or k o m m unens eiendom (gnr/bnr 52 / 1 7 ) reguleres til BVF3 .
Vannforsynin gsanleggene skal være offentlig eid .

D e n y e b r ø n n e ne v ed T j orpu t t en v i l b e s k y t t es m e d b r ø n n h us , o g b r ø n n o m r å d e n e s k al
g j erdes i nn på p e r m a n e n t b a s i s . Gj e r d e t v i l ha l ås b ar p o r t m ed h ø y de m i n. 1,8 m e t e r . D e t v i l
se n ere b l i m o n t e r t t e t t b r ø n n h o d es i k r i ng o g b r ø n n e n e v i l b y gg es i n n i brø n n h u s . D e t s k al
o g så se t t es o p p e t p u m p e h us nede v ed T j orp u tt e n.

4.3.2 Steinbrudd og masseuttak – BSM

For område som foreslås regulert til steinbrudd/masseuttak stilles det krav om
detaljregulering for videre uttak , jf . b estemmelsessone #1 og tilhørende
reguleringsbestemmelser . D et er f orbud m o t grusu t t a k i n n e n f or s o n e I . D et er l a g t
i n n s k j e r p e de r es t r i ks j o n e r på so n e n e IIA og II B . U t o v er d e t t e g j e l d e r t i l enhv e r t i d
be s t e mm e l s e r i g o d k j e n t e dr i ft sp l a n e r , og krav om tillatelse etter plan - og bygningsloven.

E k s i s t erende k l a u su l eri n g sp l an ( 1 9 8 4 ) h a r fr a m t i l nå g it t a nl e d n i n g t i l g r u s ut t a k i so n e I o g II
så l e n g e b e s t e m m e l se n e v e d r øren d e f or u r e n se n d e s t o ff e r o g d y b d en på u t t a k et f ø l g e s . D e t
h a r v æ r t l a g t r e s t r i ks j o n e r på t ill a t t u tt a k sd y bde i so n e I o g II A . N G U s G i N - v e il e d er nr. 7
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o m h a n dl er b es k y t t e l se av g r u n n v a n ns a n l e g g . D et fr a m g år i r e v i d e r t u t g a v e av v e i l e d eren,
da t e r t a p r i l 2 0 1 1 , a t d e t i so n e I i kke bør t ill ates g r us ut t a k . Ut t a k i so n e II k an t ill ates, m en da
på v i sse v il k å r .

M ed h e ns y n til d e n f or ur e n sn i n g s r i s i k o som er k n y tt et t i l e k s i s t e r e n de gru s ut t a k på grensen
m e ll om so n e I o g II A , er det i r e v i d e r t k l a u su l eri n g sp l a n f or e s l ått i n n s k j e r p i ng på r es t r i ks j o n e r
i so n e I o g II , m e n s d e t i so n e III i k k e er l a g t r es t r i k s j o n er uto v er de k r av s o m s t ill es t i l
dr i ft sp l a n er o g l a g r i ng av k j e m i k a li er / u t s t y r/ dri v s t o ff . Se plankart og bestemmelser for
oversikt over soner og restriksjoner.

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.4.1 Kjøreveg – SKV

D et er etab l e r t a d k o m st i f o r m av grus v eg t i l a ll e b r ø n n e r s o m e r t il k n y t t et v a n n v er k et på
Kil emoen, i n k l u d ert de n y etab l er t e b r ø n n e n e v ed T j orp u tt e n . V e g en n e d t i l T j orp u tt en b l e
o p p a r b ei d e t i f orb i n d e l se m ed b y g g i n g o g d r i f t av i n f il tr a s j o n sa nl e g g e t v ed v a n n v er k e t , som
li gg e r p å n o r d s i d e n av v a n n e t . Disse adkomst ve g ene skal benyttes videre. Adkomst til
brønnene må sikres gjennom privatrettslige avtaler. Kjøreveger reguleres i 6 meters bredde
for å ha rom for mindre utbedringer i fremtiden.

4.5 Landbruks - , natur - , og friluftsformål

4.5.1 LNF - areal

Områder regulert til LNF - areal er eksisterende LNF - arealer og ligger innenfor sikringssonene
for vannforsyningsanlegget. Eventuelle i n n g r ep i t e rr e n g ved anleggelse av teknisk
infrastruktur s k al m i n i m eres , o g t il b a k e f øri n g s k al s k j e t i l o p pri n n eli g b r u k . F y lli ng og g r a v i ng
skal u t f ør e s på et t i d s p u nkt o g på en slik m å t e at det i k k e f o r urens e r o m k r i n g l i g g e n de m il j ø .
D e t e r v i k t i g å e t ab l ere v e g eta s j on r a s kt , s li k at r i s i k o f or e r os j on m i n i m ere s .

4.6 Sikringssoner

D et er v i k t i g å s i k r e o mr å d e t m ot f o r uren s n i n g , s o m k an u t g j ø r e en t r uss e l m ot
g r u n n v a n ns f o r e k o m s t e n . F e m u l i k e son e r r e g u l er e r o g be s k r i v er a r e al br u k e n f o r å s i k r e at
g r u n n v a n n e t i k k e b li r f o r u r e n se t . I h o v e d s a k e r d e t etab l e r t f i r e so n er f o r b e s k y t t e l se
( so n e n e 0, I, II og III ) , m en so n e II e r v i d e r e i n n d e l t i t o so n e r som f ø l g e av
g r u n n v a n n s m a g as i n e t s b e s k a ff e n h et. S o n e n e e r : so n e 0, so n e I , so n e II A , so n e II B o g so n e III .
S o n e 0 e r se l v e b r ø n n o m r å d e n e o g s k al g j erdes i n n . D et t e om r å d et er a ll erede i n n g j erd e t f or
e k s i s t er e n d e p r o d u k s j o n s b r ø n n e r i D ø d i s g r o p a . Sikringssonene er vist på plankartet som
hensynssoner H120 (sone 0 og I) og H110 (sone II A, II B og III) .
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4.7 Bestemmelser

E ksisterende grusuttak er i sin helhet markert med bestemmelsessone #1 på plankart et .
Dersom det utarbeides en detaljregulering for BSM , kreves det at det samtidig lages en
plan for a vslutning og istandsetting av resten av bestemmelsessone #1, d et vil si areal
berørt av tidligere masseuttak i sone I .

4.8 Anleggsvirksomhet

A n l e g g s v i r k s o m h e t k n y t t es t i l u t b y g g i n g en av r e s er v e v a n n f ors y n i n g e n . T il t a k et i n n e b æ r e r a t
d e t fr a m f ø r es ny v a n n l e d n i ng p a r a ll e l t m ed ny s t r ø m - o g s i g n a l k a b el fr a d e n y e
g r u n n v a n ns b r ø n n e ne v ed T j o r p ut t en o g opp t i l f o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a D ø di s g r o p a .
F o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a e k s i s t erende a nl e g g g år v i d e r e m ot h ø y d e b a sse n g e t / r e n se a n l e g g e t
på Kil emoen. D e t s kal l e g g es h ø y sp e nt fr a T j or p ut t en t i l D ø di s g r o p a ( j or d k a b e l ) . Det anses
mest hensiktsmessig å anlegge nye rør og ledninger langs eksisterende vegtrasé for å
minimere naturinngrep.

A n l e g g s v i r k s o m h e t en s kal u t f ø r es på en s li k m å t e at d e n i k k e f o r urens e r e ll er s k a d er
n a t ur o mr å d e t . D e t t e k an sk j e m ed r e g u l eri n g av a nl e g gs - o g b y g g e v i r k s o m h e t en m ed
t i ds p u n k t på d a g en o g å r et. D et s k al u t arbe i d e s f r amd r i ft sp l an s o m s k al g o dk j e n n e s av
k o mm u n e n.



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 22

Ringerike kommune Asplan Viak AS

4.9 B eskr i v e l se av v a nnu ttaket o g o v e r v åk i ng s r u t i n er

4.9.1 Grunnvannsbrønner

Brønner i Dødisgropa

Va nnverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa . Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Vannverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm - brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 9 ) .

Figur 9 : Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 10 : Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 - 6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første brønnene (B1 - B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4 - B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sammen produs eres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
denne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 - 2013 økt
fra 78 - 103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013.

Den totale brønnkapasiteten er dermed mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brø nnkollapser eller pumpehavari.

Nyetablerte brønner ved Tjorputten

For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grun nvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 11 ) . Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/r eservevann ved vannverket.

Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnkapasiteten for begge brønner ved
Tjorputten tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved
Ringerike vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 1 00 l/s. D et anbefales at uttaket
per brønn ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s . Hvis dette ikke er tilstrekkelig har
vannverket muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til
infiltrasjon av vann fra Tjorputten.

Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnvannet har god
oppholdstid og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og
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smit testoffer. Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene
til drikkevann. Forhøyede manganverdier knyttes til inntrekning av redusert grunnvann.

Brønn 1 Brønn 2

Figur 11 Brønntegninger a v brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4.9.2 Total barrierehøyde og vannbehandling

Drikkevannsforskriften krever at vannforsyningen skal inneholde to uavhengige hygieniske
barrierer. For grunnvannsanlegg vil normalt rensing i grunnen utgjøre en hygienisk barriere. I
dette tilfellet , hvor grunnvannet tas ut fra en dyp sand/grusavsetning , vil filtrering i grunnen
være en sikker hygienisk barriere. Dette er dokumenter t gjennom prøvepumping og lang
drift av brønner i Dødisgropa, samt prøvepumping av brønner ved Tjorputten . I tillegg vil
klausulering av tilrenningsområdet gi en ekstra hygienisk sikring.

I dag består vannbehandlingen kun av lufting før vannet går på nett. Vannverket har
desinfeksjon i reserve. På grunn av grunnvannets høye manganinnhold og de bruksmessige
problemene dette har medført siden pr oblemet oppstod i 2006, har Ringerike kommune
planlagt å bygge et vannbehandlingsanlegg bestående av ozonering for fjerning av jern og
mangan, marmorfilter for korrosjonskontroll og pH - justering, samt U V for en ekstra
h ygienisk barriere. Anlegget som vil bli bygd ved eksisterende høydebasseng og
vannbehandlingsanlegg sørøst på Kilemoen er planlagt ferdig desember 2017 . Dette
anlegget ligger ikke innenfor planområdet , og vil derfor ikke omtales videre i denne
planbeskrive lsen.

4.9.3 Overvåkning av grunnvannstand og vannkvalitet

For videre overvåkning og kontroll med hvorvidt potensielle forurensningskilder påvirker
grunnvannet, og om grunnvannsuttaket gir endringer i de naturgitte forholdene, vil det i
forbindelse med driften av grunnvannsanlegget bli utarbeidet planer for overvåkning av
grunnvannsnivå og grunnvannskvalitet. Det er i forbindelse med prøvepumping i begge
uttaksområder, etablert et større antall peilerør på forekomsten, som kan benyttes til denne
overvåkningen. I t illegg skal det installeres automatiske nivåmålere og vannmålere, slik at
det til enhver tid kan avleses vannstand og uttaksmengde for hver brønn.
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5 KONSEKVENSER AV PLAN FORSLAGET

5.1 Beliggenhet og arealbruk

5.1.1 Land b r u k , jordbruk og skogbruk

Gr u n n v a n ns ut t a k et v i l i k k e m e d f øre b e h o v f o r o m f a tt e n de r e s tr i k s j o n e r i f orho l d t i l j o r d b r u k
og s k o g br u k, m en v i sse r est r i k s j o n er på g j ø d s li n g og sprø y t i n g av d y r k et m a r k v i l v æ r e
n ø d v e n d i g . B e i t e og nydyrking t ill ates i k k e i so n e I. D et er f o r b u d m o t b r u k a v n a t u r g j ø d sel
i nnenfor so n e II A , mens det i n n e n f o r so n e I v i l b l i f o r b u d m ot b ei t i n g og nydyrking. Det
finnes ikke dyrket mark og d et f or e g år i k k e b eiti ng i sone I i d a g . T il t a k et v i l d e rm ed f å en
s v æ r t b e g r e n set n e g ativ k o n s e k v e n s.

D et er g i t t r est r i k s j o n er på sprø y t i ng k n y tt et t i l s k o g b r u k. U t o v er d et t e g j e l d e r de k r av som er
s t il t t i l s k o g/ j o r d b r u k i g o d k j e nte d r i f t sp l a n e r . Utover forbud mot lagring og lasting av
tømmer innenfor sone I, samt f orbud m o t l a g r i n g o g f y lling av dri v s t o f f inne n f or s one IIA, er
det i k k e l a gt spesielle begrensn i n g e r på s k o g s dr i f t. D e t f or u t se t t es a t d r i f tsplaner f ø l g es.
T il t a k e t v il ik k e ha noen sæ r lig n e g a t iv k ons e k v e ns f o r s k o g br u k.

5.1.2 G r u s u ttak

D et foreslås en i n n s k j e r p i ng av restriksjoner for grus u tt a k . D et er l a g t i n n s k j e r p e d e
r e s tr i k s j o n er på so n e n e II A o g II B , o g det v i l b l i f o r b u d m o t u tt a k i n n e n f or so n e I . Videre
stilles det krav om detaljregulering for område som foreslås regu lert til
steinbrudd/masseuttak. Restriksjonene kan innebære økonomiske konsekvenser for
kommunen.

5.1.3 Bebyggelse

I h e n h o l d t i l b e s t e m m e l se n e i k l a u su l eri n g sp l a n en o g r e g ul eri n gs pl a n en er d e t i k k e t ill att å
etab l ere ny bebyggelse i sone 0, I og IIA. I sone II B tillates det ikke etablert ny bebyggelse
med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann) tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare
skogsbr akker etc.). Større bygninger ( bolighus, fjøs etc.) i tilknytning til eksisterende
bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet. I sone III er det ikke noe generelt forbud mot
etablering av ny bebyggelse, men det er forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter
eller anlegg som kan utgjøre en potensiell forurensningstrussel mot grunn vannet.
Bestemmelsene omfatter også bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen.
Forbudet omfatter ikke oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
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5.2 Grunnforhold

5.2.1 Berggrunn og løsmasser

Hele planområdet ligger innenfor en stor breelvavsetning bestående av sand og grus. Det er
ikke registrert fare for ras eller skred, og d et er heller i k k e r a p p o r t e r t o m u h e l d i g e hen d e l s e r i
f o r b i n d e l se m ed u t g li d ni n g e r v e d v a n n f ors y n i n g sa nl e g g e n e. Denne situasjonen forventes
ikke endret.

5.2.2 Forurensning

Klausuleringsplanen med restriksjon på arealbruk som kan medføre forurensning av
grunnvann bidrar til en generell reduksjon av forurensningsfaren innen planområdet. Dette
gjelder særlig for aktiviteter knyttet til grusuttak og landbruk. Plane n legger også klare
begrensninger i ny bebyggelse og annen virksomhet som kan gi økt forurensningsfare.

Utbygging av brønnområdet ved Tjorputten med tilhørende infrastruktur vil gi midlertidig
økt forurensningsfare, men so m for all annen aktivitet vil det bli satt strenge krav til at
arbeidet utføres med minst mulig risiko for forurensning.

Grusuttak. Som følge av økt framtidig uttak og brønnetableringen ved Tjorputten er
soneinndelingskartet endret, og grusuttaket vil nå berøre både sone I og sone IIA.

M ed hensyn til den forurensningsrisiko som er knyttet til eksisterende grusuttak på grensen
mellom sone I og II A, er det i klausuleringsplanen foreslått forbud mot grusuttak i sone I (se
kap. 5.1 . 2). Det er også foretatt innskjerping på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til
tillatt uttaksdybde, mens det i sone III ikke er lagt restriksjoner utover de krav som stilles til
driftsplaner og lagring av kjemikalier/utstyr/drivstoff. Normalt blir det stilt krav om at det
ikke skal tas ut masser dypere enn 2 - 3 m over grunnvannsstanden. I sone IIA bør grusuttak
kun tillates under forutsetning av overvåkning, overholdelse av maksimalt tillatt uttakshøyde
og etter grunnundersøkelser for nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I
denne sonen skal de t ikke lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.

Infiltrasjon av forurenset elvevann. Man må regne med at Begna fortsetter å være noe
forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark, avrenning fra fyllinger/forurenset
grunn etc., men situasjonen forventes ikke å forverres på noen måte. Oppholdstiden fra elv
til brønner er imidlertid såpass lang at det oppnås en god rensing av vannet.

Dyrket mark og beiting. Det er i klausuleringsplanen og reguleringsbestemmelsene foreslått
forbud mot n ydyrking og beiting innenfor sone I.

Skogbruk. I den nye klausuleringsplanen foreslås det, i tillegg til eksisterende krav, forbud
mot lagring og opplasting av tømmer i sone I. Dette innføres for å begrense kjøring med
hogstmaskiner og tømmertransport i br ønnenes nærområde.

Fr il u ft s li v . D et er f orbud m o t o r g a ni sert l e i r s l a g n i n g, s t e v n e r , m ili t æ r ø v e l ser et c . i so n e I .
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T o t a l t s e t t k an d e t k o n k l u d e r es m ed a t grunn v a n n s f or e k o m s t en g i r li t en b e l astn i ng på
d a g e n s area l br u k. E n k e lt e t il t a k k an i m i d l er t i d v æ r e a k t u el t i a nl e g g s f as e n f or å a v v er g e
f or u r e n sn i ng av f o r e k o m s t e n . U t o v er d e tt e er d e t i k k e p l a n er o m a k t i v i t et s om v i l e n dre
situa s j o n e n .

5.2.3 Hydrogeologi

I kap. 3.2.3 er det gitt en beskrivelse av hydrogeologien innen planområdet, og kap. 4.8.1
beskriver brønnene med uttaksmengder og vannkvalitet.

Ø kt grunnvannsuttak med et supplerende grunnvannsanlegg ved Tjorputten vil få
konsekvenser for grunnvannsstrøm ningen i området. Over 90 % av n y dannelsen av
g r unn v ann til brønnene ved Tjorputten v il s k j e v ed in f il tr a s j on fr a B e g n a , m ens resten vil
dannes v ed nedbørsi n f ilt r asjon i in f luens o mr åd e t . Økt elveinfiltrasjon skjer v ed at det
oppstår en større hydraulisk gradient fra elva og inn mot brønnene som følge av en s e n k ni n g
av grunn v annsspeilet r undt brønne n e un d er u tt a k.

Klausuleringsplanen tar utgangspunkt i framtidig uttak på inn t il 1 6 0 l / s . Dette v il u t g j ø r e k un
0, 1 9 % ( 1, 9 ‰) av m idlere v an n f øri n g i B e g na. Ut t a k et på in n t il 1 6 0 l/s k an f ordeles på de
uli k e brø n nene ( de uli k e brønn o m r ådene) e tt e r beho v . Un d ers ø k elser o g v urderin g er u f ø r t
av N GU og Asplan Vi a k v iser a t grunn v annsm a g asine t s t ålee v ne er over 1 6 0 l / s , men at man
ved store uttak over lang tid muligens må infiltrere vann fra Tjorputten ned i
grunnvannsmagasinet. I forbindelse med utbyggingen av de første brønnene i Dødisgropa
ble det bygd infiltrasjonsanlegg med vanninntak fra Tjorputten og infiltrasjon i dype
løsmassebrønner.

Ved utt a k fr a Dødisgropa er det r e g ist r e r t se n k ni n g av grunn v annsni v ået i hele
t il r ennin g s o mr åd e t ( y tt e r g r ensen av sone II B ) , o g g r unn v annss t r ø m me n går d e rm ed m o t
brønnene i Dødi s g r opa f r a hele de t t e om r åde t . S e n k ni n g en av grunn v annsni v ået v ed
T j orp u tt en s o m f ø l g e av ut t a k e t i Dødi s gropa e r c a. 1 m . Dette dokumenterer at det er god
hydraulisk kommunikasjon i hele tilrenningsområdet, noe som igjen viser viktigheten av å
legge restriksjoner på arealbruk som kan medføre forurensning av grunnvannet.

5.3 Landskap

V a n n f o r s y n i n g sa n l e g g BVF 1 li g g e r i en d ø d i s g r o p , en f o r se n k n i n g i t e r r e n g et i n n e på
d el t a f l aten. V a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF2 li g g e r ca. 1 5 0 m e t er s ø r øst f o r T j orp u tt en o g o m l ag
5 0 0 m e t er fr a v a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF1 . V a n n f o r s y n i ng sa nl e gg BVF 3 er l o k a li sert i n n t i l
T j o r p ut t e n s sørl i g e b r e d d .

N ord o g n o r d v est f or br ø n n e n e f i n n er m an g å r ds b r u k i t il k n y t n i n g t i l j o r d b r u k s a r e al e n e på
a v setn i n g e n . F u nn av k u l t u r m i n n er v i ser a t d e t h ar v æ r t a k t i v i t et h e r i l a n g t i d ( se kapittel
3.6 ) . D et er d o m i n e r e n de b a r s k o g i o mr å d e t , som r e g n es å ha m i d d e l s - s v æ r t h øy b o n i t et.

T e k n i s k e i nsta ll as j o n e r/ in f r a s tr u k t ur pr e g e r o m r å d e t , som v e g er ( f y l k es v e g , g r us v e g er ) ,
h ø y sp e nt, g år d sbr u k, s a m t v a n n v er k ets i nsta ll as j o n er i D ø di s g r o p a o g v e d T j o r p ut t e n .



Planbeskrivelse - Ringerike vannverk Kilemoen 29

Ringerike kommune Asplan Viak AS

5.4 N at u r verdier

5.4.1 Forholdet til naturmangfoldloven kap . II § 8 - 1 2 .

Som det framgår av naturmangfoldloven (nml . ) § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 - 12 legges
til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet i arealplanleggingen. En
vurdering av planen opp mot disse bestemmelsene skal fremgå av beslutningsgrunnlaget. En
vurdering av områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen , i henhold til nml . §§ 8 - 12 er
presentert under. Lovteksten er vist i kursiv.

§ 8 Krav til kunnskapsgrunnlaget

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et ri melig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

I tråd med dette prinsippet er det gjort en vurdering av områdets naturverdier.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være rimelig godt i forhold til tiltaket s art og innenfor
lovens krav s elv om det ikke er gjort nye feltregistreringer spesifikt innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på eksisterende informasjon som ligger tilgjengelig på
Miljødirektoratets naturbase, Artdatabankens artskart og flybilder.

§ 9 Føre - var - prinsip pet

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel s kade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.

Føre - var - prinsippet t aler i utgangspunktet for at nytt feltarbeid bør gjøres, men det er en
liten del av arealet med natu r innenfor planområdet hvor det faktisk skal gjøres
tiltak/inngrep . K unnskapsgrunnlaget er også nokså godt, og det vurderes derfor at føre - var -
prinsippet ikke kommer til anvendelse i den forstand at nytt feltarbeid er nødvendig for
tilstrekkelig sikkerhet i vurderingene. Det vurderes at det ikke foreligger fare for irreversibel
skade på naturmangfoldet som følge av vannverket, men for grusuttaket må det gjøres
nærmere utredninger i en evt. detaljregulering .

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

En p åvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

I n n g r e p e t i o mr å d e t er b e g r e n set t i l b r ø n ntopp e r , brøn n h u s , p u m p e h u s , s amt anleggelse av
rør/ledninger langs a d k o m s t v e g . V a n n l e d n i n g , s tr ø m - o g s i g n a l k a b el v i l g r a v es n e d pa r a ll e l t
m ed a d k o m s t v eg i s t ore d el er av l e d n i n g s tr as e e n s u t s t r e k n i n g . T il t a k e t v i l derfor i k k e
m e d f øre v es e ntl i g e e n dri n g er i l a n ds k a p sb il d e t . V ed b e h o v k an d el er av tr as é en r e v e g e t er e s.
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D e u li k e u t b y g g i n g sa l t ern a t i v e n e l e gg e s så l a n g t d e t l ar s e g g j ø r e i a ll erede berø r t e om r å d e r .
D e t t e v i l b i dra t i l å m i n i m ere o m f a n g et av arbe i d e n e.

N atu r o m r å d e n e i p l a n en s k al i k k e e n d r es e ll er p å v i r k es på n e g ativ m å t e. D et er v i k t i g å v erne
om r å d e t fr a a ll e t y p e r f o r urense n de v i r ks o m h et . Reguleringsbestemmelsene sam m e n f a ll er
m ed b e s t e mm e l s e r f or k l a u su l eri n g av sikrings so n e n e. M ed p l a n e n k o m m e r om r å d e t i
fr e m t i d e n t i l å f å en b e d r e be s k y t t e l se a v n a t uren o g na t u r v erd i e n e enn i d a g.

I n n g r ep i t e rr e n g s k al m i n i m eres o g t il b a k e f øri n g s k al s k j e t i l o p pri n n eli g b r u k . F y lli ng og
g r a v i ng u t f ør e s på et t i d s p u nkt o g på en m å t e s o m i k k e f o r urens e r o m k r i n g l i g g e n de m il j ø .
D e t e r v i k t i g å e t ab l ere v e g eta s j on r a s kt s li k at r i s i k o e n f or e r os j on m i n i m ere s .

Påvirkningen fra grusuttak må vurde res på nytt etter naturmangfold loven i en eventuell
detaljregulering .

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er ur imelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Ringerike kommune vil bære kostnader ved gjennomføring av eventuelle avbøtende tiltak
for å begrense skader på naturmangfoldet som følge av vannverket . Eventuell gjennomføring
av avbøtende tiltak som følge av grusuttaket må bæres av tiltakshaver for grusuttaket og
avbøtende tiltak sk al også behandles nærmere i eventuell detaljregulering .

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resu ltater.

A n l e g g s v i r k s o m h e t en s kal u t f ø r es på en s li k m å t e at d e n i k k e f o r urens e r e ll er s k a d er
n a t ur o mr å d e t . D e t t e k an sk j e m ed r e g u l eri n g av a nl e g gs - o g b y g g e v i r k s o m h e t en m ed
t i ds p u n k t på d a g en o g å r et. D et s k al u t arbe i d e s f r amd r i ft sp l an s o m s k al g o dk j e n n e s av
k o mm u n e n.

5.5 Friluftsliv / rekreasjon

Gr u n n v a n ns ut t a k et o g u t b y gg i n g en av r es e r v e v a n n f ors y n i n g en v i l i k k e e n dre m u li g h e t e n e
f or br u k en av o mr å d e t t i l f r i lu f t s li v /r e k r e a s j on ( j a k t / f i s k e ) . Når det gjelder barn og unges
muligheter for aktiviteter og uorganisert lek skal ikke planen legge begrensninger for dette.
M ed h e ns y n t i l r e k r e as j o n/ fr il u ft s li v v i l d e t imidlertid i n n e n f o r s o n e I i k k e t ill ates l e i r s l a g n i n g ,
s t e v n e r et c . , m en o mr å d e t v i l e ll ers k u n ne b e n y tt es s o m f ø r . Når det gjelder stevner som er
spesielt nevnt i klausuleringsbes temmelsene er det ikke noe i ve i en for å arrangere f.eks.
orienteringsløp, men start/mål bør ikke legges i sone I og det må gjøres en vurdering av
forurensningsfaren ved gjennomføring med tan ke på parkering for deltagerne. Slik br u k av
om r å d et ( so n e I ) e r i m i d l er t i d sv æ r t b e s k j e d e n o g e t a b l eri n g en av r es e r v e v a n n f o r s y n i n g en v i l
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f å l i t en i n n v i r kn i ng på fr il u f t s li v /r ekreas j on s a m l et s e t t . I n n g j e r d i ng av brøn n o m r å d e n e v ed
T j orp u t t en v i l i k k e l e g g e b e s l a g på v i k t i g e r ut e r/ s t i e r .

T il t a k e t v i l k u n ne f å en m i d l er t i d i g n e g a t i v k o n s e kv e n s m ed h e ns y n t i l a nl e g g s a r b ei d e r o g
u l emper f or utø v e l se av fr il uf t s li v .

5.6 Kulturminner og – miljø

Det eneste kjente kulturminnet i området er fjernet og oppbevares på Ringerike museum , o g
tiltaket f år f ø l g e li g i n g en v i r kn i n g er f o r d e tt e k u l t u rm i n n e t .

Arkeologiske undersøkelser er ikke gjennomført. Kommunen har bedt fylkeskommunen
vurdere omfang og undersøkelsesmetode nærmere. Begrunnelsen for dette er hensynet til
eksisterende drikkevannskilde, og at planens formål er å hindre terrenginngrep i området.
Sammenlignet med dagens situasjon, et uregulert område avsatt til LN F i kommuneplanen,
vil ferdig regulert område ha st rengere restriksjoner. Registrering blir bestilt høsten 2017.

5.7 T eknisk infrastruktur

D e n y etab l er t e f u ll s k a l a prø v e b r ø n n e ne s o m i n n g å r i v a n n f o r s y n i n g sa nl e g g BVF2 o g BVF3 v i l
sam m en m ed ø v r i g t e k n i sk i n fr as t r u k t u r i n n g å i d et n y e an l e g g et . T il t a k e t i n n e b æ r e r a t d e t
fr a m f ø r es ny v a n n l e d n i ng p a r a ll e l t m ed ny s tr ø m - o g s i g n a l k a b el fr a de n y e
g r u n n v a n ns b r ø n n e ne v ed T j o r p ut t en o g opp t i l f o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a Dø d s r o p a .
F o r s y n i n g s l e d n i n g en fr a e k s i s t erende a nl e g g g år v i d e r e m ot h ø y d e b a sse n g e t / r e n se a n l e g g e t
på Kil emoen. I de n a k t u ell e l e d n i n g s tr aseen er l ø s m ass e ne domi n e r t av f i n sa n d/si l t n ær
brøn n o m r å d e n e, s o m g å r o v er i l e t t g r a v b a r e s a n d / g r u s m ass e r m ot ø s t o g sør. Det anses
mest hensiktsmessig å anlegge nye rør og ledninger langs eksisterende vegtrasé for å
minimere naturinngrep.

5.8 St ø y

D et er i k k e f or e t a t t s t ø y v urderi n g er i o m r å d e t . F o r d e n n e v i r k somh e t en a n ses de t t e som
u n ø d v e n d i g . N oe s t øy m å i m i d l er t i d p å r e g n e s i a n l e g g s f a se n . Det er ikke støyømfin tlig
bebyggelse i vannverksområdet.

5.9 T r af i kk s i kk e r h et

D et vil være n oe trafikk ø k n i ng t i l og f r a o m r å d et i b y g g e - o g a n l e g g s f a se n . P å l a n g s i kt b li r d e t
i n g en s æ r li g t r a f i k k ø k n i n g, da e n e s t e tr a f i kk t i l brøn n o m r å d e n e er k n y tt e t t i l r uti n eme s s i g
k o n tr o l l ( p r ø v eta k i n g , o v er v å k n i ng a v g r u n n v a n ns ni v å) og dr i f t / v e dli k e h o l d a v a nl e g g e t .
E k s i s t erende a d k o m st t i l T j orp u tt en har på ko r t t i d, s o m f ø l g e av eksisterende g r u su t t a k , nå
b li t t uo v ers i k t li g o g d e t m a n g l er s i k r i n g . V e g en li g g er nå på t o p p e n av en s k r e n t i utkanten av
område for grusuttak , som e r p o t e n s i e l t s k r e d f arl i g da m ass e r s o m li g g er n ær r as v i n k el k an
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g l i u t . A d k o m st t i l T j orp u tt en må sikres på en forsvarlig måte slik at den er i h e n h o l d t i l de
k r av som s t ill es t i l s i kkerh e t .

5.10 Vass d r a g s r e g u l e ring / k r aft p r odu ks j o n

Ringerike vannverk har tatt ut grunnvann fra brønner på Kilemoen siden 1980 og har
ervervet nødvendige rettigheter til dette. En fordeling av uttaket mellom brønner i
Dødisgropa og brønner ved Tjorputten vil ikke ha betydning for vannføringen i Begna.

Gr u n n v a n n s ut t a k e t består av over 90 % grunn v ann d a n n et ved e l v e i n f il tr a s j o n , d e r et b i dr a g
o g så v i l k o mm e g j e n n o m s å k a l t i n d us e r t n y d a n n e l se, det vil si nydannelse som skyldes
senkning av grunnvannsn ivået rundt produksjonsbrønner. D et t e utgjør mindre enn 0,2 % av
m i d d e l v a n n f øri n g en i B e g n a . U t t a k et v i l f ø l g e li g i kke k o m m e i særlig k o n f li kt m ed
r e g u l eri n g e n av v ass d r a g et o g k r a ft prod u ks j o n .

5.11 R i s i k o - o g så r b a rh et (ROS)

ROS - analyse er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Det er også utarbeida
en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS - analyse n. Beredskapsplanen er todelt, og
består av en administrativ del og en operativ del.

ROS - analyse og beredskapsplanens operativ e del er unntatt offentlighet jf.
o ffentlighetsloven § 21.

U t b y g g i n g en av v a n n k il d e n v ed T j orp u t t en v i l f å s t atus s o m r es e r v e v a n n f o r s y n i n g /
s u p pl erende v a n n f o r s y n i n g , o g v i l f ø l g e li g b i dra t i l å ø k e b e r e d s ka p en v ed v a n n v er k e t . S e l v e
t il t a k et v i l i k k e b i d r a t i l å r e d us e r e o mr å d e s t a bili t e t en. U t b y g g i n g en a v
r es e r v e v a n n f o r s y n i n g en v i l i k k e b e r øre o mr å d e r m ed m arin l e i r e .

Det er identifisert mulige uønskede hendelser for kilde n , inntak et , behandlingsanlegg et og
distribusjon. Deretter er det utført en risiko analyse av de uønskede hendelsene med
v urdering av sannsynlighet og konsekvens. Deretter er det a ngitt eksisterende
beredskapstiltak og gitt forslag til eventuelle nye forebyggende tiltak.
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6 PLAN PROSESS OG M EDVIRKNING
I f o r k a n t av p l a n arbe i d e t h a r m an r å d f ø r t s e g m ed e n k e l t e o f f e n t li g e m y n d i g h e t e r . D e t t e er
NVE , M at t il s y n e t og m ilj øre t t et h el se v ern i k o m m u n e n .

Oppstart av p l a n a r b ei d et b l e varslet i 2014, med brev til berørte grunneiere og offentlige
myndigheter, samt kunngjøring i Ringerikes blad og på kommunens nettsider. Det ble
avholdt informasjonsmøte med berørte grunneiere 31.01.2014. Det vil bli avholdt et nytt
informasjonsmøte ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Det kom inn 14 uttalelser ved varsel om oppstart. Se oversikt i tabell nedenfor. Uttalelse n fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bere dskap er unntatt offentlighet . Uttalelsen har ikke
direkte konsekvenser for planforslaget.

På de neste sidene er de enkelte uttalelsene oppsummert og kommentert.

Tabell 2 : Oversikt over innkomne innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet.

1 Fylkesmannen i Buskerud 02.04.2014
2 Buskerud fylkeskommune 08.05.2014
3 Norge s vassdrags - og energidirektorat 14.05.2014
4 Mattilsynet 07.04.2014
5 Direktoratet for mineralforvaltning 08.05.2014
6 Statens vegvesen 09.05.2014
7 Miljøretta helsevern, Ringerike kommune 09.04.2014
8 Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1 Mai 2014
9 Advokatfirmaet Hjort v/adv. Innjord på vegne av Hans Anton

Støen
15.05.2014

10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, grunneiere gnr/bnr
52/9

07.05.2014

11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1 Udatert
12 Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth 09.05.2014
13 Ringerike venstre 13.05.2014
14 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – unntatt

offentlighet
26.03.2014
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Oppsummering av uttalelser Kommentar fra Asplan viak Rådmannens kommentar

1 Fylkesmannen i Buskerud

Ber om at forhold knytta til vassdrag, naturmangfold, landskap,
friluftsliv, barn og unge, trafikksikkerhet og støy blir tilstrekkelig
utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.
Grustaket bør reguleres dersom det er aktuelt med videre uttak.
Fylkesmannen vil i så fall komme tilbake med innspill til dette. Hvis
kommunen kommer til at uttaket ikke skal fortsette, forutsettes
det at planen gir føringer om istandsetting av uttaksområd et.
Det må redegjøres for hvordan naturmangfoldloven §§ 8 - 12 er
vurdert og fulgt opp. L andskap og geologisk mangfold, f.eks.
kvartærgeologiske elementer som dødisgroper omfattes også av
loven.
Det er en rekke stier i området, og fylkesmannen ber om at det
legges vekt på å ivareta friluftsinteresser og allmennhetens
tilgjengelighet.
Barn og unges muligheter for aktiviteter og uorganisert lek må
vurderes, samt trafikkmessige forhold, spesielt hen syn til
trafikksikker skolevei.
Det forutsettes at virksomheten ikke påfører nærliggende
støyømfintlig bebyggelse støynivåer over anbefalte grenseverdier i
tabell 3 i retningslinje T1442/2012. Evt. nødvendige
skjermingstiltak må innarbeides i planen.

Fylk esmannens krav til ulike tema og
redegjørelser må etterkommes. Det skal i
planarbeidet kartlegges hva som evt. går tapt,
og konsekvensene for naturmangfold og i
forhold til naturmangfoldloven skal beskrives.
Klausuleringen er med på å bevare
naturmangfolde t. Det sikrer bl.a. dødisgroper.
Når det gjelder barn og unges muligheter for
aktiviteter og uorganisert lek skal ikke planen
legge begrensninger for dette. Det vil ikke
være tillatt å slå leir i området, men lek forbys
ikke. Når det gjelder stevner som e r spesielt
nevnt i klausulerings - bes temmelsene er det
ikke noe i veg en for å arrangere f.eks. et
orienteringsløp, men start/mål bør ikke legges i
sone 1 og det må gjøre s en vurdering av
forurensnings faren ved gjennomføring, spesielt
med tanke på parkering for deltagerne.
Det er ikke foretatt støyvurderinger i området.
For denne virksomheten anses dette som
unødvendig. Noe støy må imidlertid påregnes i
anl eggsfasen. Det er ikke støyømfin tlig
bebyggelse i vannverksområdet.
Det stilles i reguleringsbestemmel sene krav til
opprydding/istandsetting av grusuttak dersom
det avsluttes. Opprydding/istandsetting ved
avslutning av grusuttak skal også være tema i
evt. detaljplan for grusuttaket .

Planforslaget stiller krav til
detaljregulering for videre
uttak av masser.

Det er redegjort for
forholdet til
naturmangfoldloven i kap.
5.4.1 i planbeskrivelsen.
Hensikten med
planarbeidet er blant
annet å unngå
terrenginngrep, og dette
vil igjen gjøre at
naturmangfold vil bli
ivaretatt.

Støy og skoleveg må
utredes nærmere ved en
evt. detaljregulering for
masseuttak.
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2 Buskerud fylkeskommune
H ar ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i
planområdet. Det er funnet en steinøks på gnr/bnr 52/2, noe som
tyder på bosetning i området i yngre steinalder.
K an ikke uttale seg om planen vil komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminn er før planområdet er registrert. V iser til
kulturminneloven §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikt.
LNF åpner for en rekke tiltak som kan komme i konflikt med
automatisk fredete kulturminner. Dette gjelder spesielt i dyrka
mark. Sikringssoner vil ikke gi t ilstrekkelig vern av eventuelle
kulturminner. Registrering er derfor nødvendig.
Det er aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka/beitemark.
Tidsbruk beregnes til 225 tim er, hvorav 150 til gravemaskin,
budsjettert til kr 210 125, - .
Ingen kommentarer til ny ere tids kulturminner.

Formålet med planarbeidet er
å beskytte
grunnvannsforekomsten,
herunder å hindre
terrenginngrep ved bruk av
sikringssoner.
Undersøkelsesmetode og
tidsbruk virker svært
omfattende. Rådmannen har
høsten 2017 bestilt
undersøkelser, sa mt bedt
fylkeskommunen om å
vurdere omfang og
undersøkelsesmetode
nærmere .

3 Norge s vassdrags - og energidirektorat
Viser til brev 13.02.12 der de har vurdert at tiltaket er
konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 44, 45, 66 og 8.
Dersom det utarbeid es reguleringsplan som omfatter de hensyn
vannressursloven skal ivareta, kan planen erstatte konsesjon etter
vannressursloven, jf. § 20. NVE vil ved offentlig ettersyn av planen
vurdere om tiltaket er godt nok beskrevet slik at samordning lar seg
gjøre.
Ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet og bistår gjerne
med informasjon eller veiledning ved behov.

NVE vil bli holdt orientert i det videre arbeidet. Tas til orientering. Vannuttak
og overvåkningsrutiner er
beskrevet i planbeskrivelsen
kap. 4.9.
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4 Mattilsynet
Mattilsynet forvalter bestemmelsene i matloven, herunder
drikkevannsforskriften som gir bestemmelser om forbud mot
forurensning av vannforsyningssystem (§ 4). Drikkev annsforskriften
§ 14 omhandler vannkilde og vannbehandling. Viser også til
vannforskriften, som gir bestemmelser om drikkevann (§ 17).
Hygieniske barrierer er viktig for sikker vannforsyning. Et viktig
prinsipp i norsk vannforsyning er at man så langt som mulig velger
gode vannkilder og beskytter disse mot forurensning, slik at
vannkilden i seg selv fungerer som hygienisk barriere. I motsatt fall,
må det kompenseres ved omfattende vannbehandling. Risiko
legges til grunn for å vurdere hvor omfattende barrie rer må være.
Vannkilden beskyttes best ved at aktivitet i nedbørsfeltet
begrenses ved klausulering. Vannverkseier har ansvar for å sikre
helsemessig trygt drikkevann, iverksette tiltak basert på
risikovurderinger og om nødvendig erverve rettigheter til å
b eskytte vannkilden. Der det er mulig skal nedbørsfelt avsettes og
beskyttes i arealplaner.
Asplan Viak har på vegne av kommunen utarbeidet forslag til
klausuleringsplan for helhetlig områdebeskyttelse av nedslagsfelt
til løsmassebrønnene i Dødisgropa og Tj orputten.
Beskyttelsessoner er foreslått med utgangspunkt i retningslinjer fra
Folkehelseinstituttet. Mattilsynet støtter seg til fagekspertenes
undersøkelser og vurderinger når det gjelder hydrologiske forhold.
Mattilsynets inntrykk er at det ligger et gr undig arbeid til grunn for
foreslåtte klausuleringsbestemmelsene.
Mattilsynet ser at det kan være en konflikt mellom
drikkevannshensyn og grusuttak i området. Målet må være å
komme frem til mest mulig entydige klausuleringsbestemmelser,
som ut fra drikkevannshensyn og vannverkseiers behov, gir
tilstrekkelig og best mulig vern i et langt perspektiv. All inngripen i

Planen vil gi entydige bestemmelser for hva som
tillates innenfor hver av hensynssonene ( tidligere
klausuleringssoner).

Tas til orientering.

Det foreslås å regulere den
delen av grusuttaket som
ligger i sone IIA til steinbrudd
og masseuttak, med krav om
detaljregulering. Den delen av
uttaket som ligger i sone I,
hvor det i klausuleringsplanen
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nedbørsfelt et må vurderes nøye mht. m u lig negativ påvirkning av
vannkilden. Drikkevannshensyn m å veie tungt i arealplanlegging.
Det er av betydning at beskyttelsestiltakene respekteres.

er forbud mot uttak av grus,
foreslås regulert til L NF.

5 Direktoratet for mineralforvaltning
Det er registrert en grusforekomst i planområdet, klassifisert som
nasjonalt viktig.
G jør oppmerksom på minerallovens krav om driftskonsesjon og
driftsplan for uttak på mer enn 10 000 m3 masse, jf. § 43. Konsesjon
gis bare til den som har utvinningsrett. Konsesjon skal inneholde
opplysninger om tiltakets status etter plan - og bygningsloven.

Forslaget vil legge begrensning på grusressursen,
og belyses i planforslaget.

Rådmannen er klar over at
grusforekomsten i
planområdet er en del av en
nasjonalt viktig forekomst.
Planforslaget fører imidlertid
hverken til direkte eller
indirekte nedbygging av
forekomsten. Det vises til
kommunens uttalelse til
søknad om driftskonsesjon
datert 22.08.201 7.

6 Statens vegvesen
Forutsetter at det blir tatt hensyn til at det kan bli en økning i
trafikken i området, spesielt med tanke på naboer (støy), samt
gående og syklende (trafikksikkerhet), selv om det ikke blir på lang
sikt. Vegvesenet antar at det bl. a. gjelder Fv. 172.
Minner om at endret bruk av avkjørsel normalt krever ny
avkjørselstillatelse.

Kravene fra SVV må etterkommes og at dette evt.
gjelder boliger og endrete trafikkforhold for
grustaket.

Infrastruktur og t rafikk er
omtalt i plan beskrive lsens pkt.
3.7 og 5.9 . Tiltaket vil gi noe
økt trafikk i bygge - og
anleggsfasen. På sikt blir det
ingen særlig økning, da eneste
trafikk til brønnområdene er
knytta til rutinemessig kontroll
og drift/vedlikehold.
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7 Miljøretta helsevern, Ringerike kommune
Kommuneoverlegens vurdering av valg av vannkilde og beskyttelse
av denne inngår i Ma ttilsynets godkjenning av valgt vannkilde.
S tøtter fors lag om regulering av klausulert område for å få en
fortsatt god og sikker vannkilde for store deler av Ringerikes
befolkning.
Grusuttak i området må reguleres i samsvar med plan - og
bygningslovens bestemmelser for slik drift, og slik at annen bruk av
grusuttaket ikke medfører en risiko for forringelse av
drikkevannskvalitet el ler redusert sikkerhet i vannleveransen.

Uttalelse tas til orientering. Det foreslås å regulere den
delen av grusuttaket som
ligger i sone IIA til steinbrudd
og masseuttak, med krav om
detaljregulering. Den delen av
uttaket som ligger i sone I,
hvor det i klausuleringsplanen
er forbud mot uttak av grus,
foreslås regulert til LNF.

8 Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1
Det har vært grustaksdrift på eiendommen i mer enn 40 år.
Vegvesenet produserte oljegrus på 70 - tallet.
Har samarbeidet lojalt med kommunen siden 2010 om
planarbeidet og tillatelser til prøveboring o.l.
Det er til nå tatt ut ca . 500 000 m3 grus, uten at det er skjedd uhell
eller blitt registrert forurenset grunn. Gjenværende grusressurs på
eiendommen er ber egna til ca . 2 mill . m3.
Kommunen la stor vekt på at drift av uttaket fortsatt skulle være
tillatt innenfor rammene av klausuleringsbestemmelsene ifm.
klausulering og skjønn som foregikk fram til 1990. Støen mener
dette må bety a t drift av uttaket må ses på som en godkjent
virksomhet fra kommunen. I gjeldende kommuneplans
retningslinjer for massetak står det: Igangværende godkjente
virksomheter kan fortsette.
Området ligger usjenert til for naboer og bebyggelse. Det er ikke
registrert truede arter, artsfo rekomster eller naturtyper,
kulturminner eller spesielle friluftsinteresser knytta til området.
Støen viser til;
- Plan - og utredningsprogram - Kilemoen vannverk, foreløpig

Plan - og bygningsloven setter rammer for hva som
skal erstattes og på hvilken måte.

Uttalelsen tas til orientering.

Når det gjelder spørsmålet om
grusuttaket er en godkjent
virksomhet vises det til
tidligere korrespondanse i
saken.
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utkast av 18.01.20 11 .
- Planbeskrivelse - Ringerike vannverk - Kilemoen utgave 1 2013 -

05 - 27 .
- Asplan Viaks rapporter, utgave 2 datert 2012 - 11 - 20 (merknad:

antar riktig årstall er 2013)
- Utgave 3 datert 2014 - 02 - 16.
Kommenterer at forslag til klausulering har blitt innskjerpet.
Forslaget representerer et formidabelt inngrep overfor Støens
eie ndom, og innebærer i praksis et forbud mot å ta ut det
vesentlige av gjenværende grus - og steinressurser. Det vises til
A splans rapport, utgave 2 hvor det står: Erstatninger i forhold til
innskjerpinger på grusuttak beregnes som volum . Støen har en
avtale med Hæhre AS om grusuttak, som til nå har til gode uttak av
grus til en verdi av flere hundre tusen kroner. Forbud mot
grusuttak må anses som et ekspropriasjonsartet inngrep, og ikke
vederlagsfri båndlegging etter plan - og bygningsloven.
Ut fra kommunens f ormål med planen er det uaktuelt å utarbeide
en privat reguleringsplan for uttaket . Støen deltar gjerne i et
samarbeid med kommunen, men presiserer at dette ikke begrenser
erstat ningskrav som følge av eventuelle innskjerpinger som
vanskeliggjør eller sette r forbud mot uttak av gjenværende grus - og
steinressurser, og som kommer i tillegg til tidligere klausulering .
Støen forutsetter at det legges vekt på følgende i det videre
planarbeidet:
- Soneinndelingen, kan f.eks. sone 1 krympes?
- Hvor stor mektighet av grus kreves for å sikre grunnvannet, sett

i lys av 40 års drift, bl.a. med produksjon av oljegrus, uten
påviselige forurensninger av grunnen?

- Beregninger av hvor store grus - og steinvolum som blir
båndlagt under de aktuelle bestemmelsene i ulike alternativer
for klausulering.

Det er ikke grunnlag for å krympe sone 1.
Utvidelsen av sone 1 i forhold til tidligere
klausulering er begrunnet med etablering av
brønner ved Tjorputten, samt et økt framtidig
uttak av grunnvann som gir økt hastighet på
grunnvannet inn mot brønnene og min dre
oppholdstid. I følge NGU og Folkehelseinstituttet
skal vann i grunnvannssonen ved yttergrensen
bruke minimum 60 døgn fram til brønnene under
full belastning.

Det er riktig at forslag til
klausulering er blitt
innskjerpet. Kommunens
overordna hensyn er å ivareta
drikkevannsikkerhet. Det er
imidlertid ikke ønskelig å gå
lenger enn det som er helt
nødvendig når det gjelder
restriksjoner i planområdet.

Når det gjelder
soneinndeling en er denne
grundig vurdert av Asplan
V iak, som har fagkompetanse
på dette området. Foreslått
avgrensning av sonene er
nødvendig for å gi nødvendig
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Planforslaget kan ha store økonomiske konsekvenser og er langt
mer komplisert enn en ordinær sak etter plan - og bygnings loven.
Har sett seg nødt til å engasjere advokat, bl.a. fordi kommunen selv
stiller med ekstern advokat i møter. I forrige runde med
klausuleringer, ledet av en politisk styringsgruppe, tilbød
kommunen å dekke slike advokatutgifter. Støen finner det urimel ig
om kommunen ikke gjør det samme denne gangen.

beskyttelse av grunnvannet.

Når det gjelder dekning av
advokatutgifter vises det til
tidligere tilbakemeldinger om
dette.

9 Advokatfirmaet Hjo rt v/adv. Innjord på vegne av Støen, grunneier
gnr/bnr 52/1

Innledningen redegjør for ba kgrunnen for innspillet og rettslig
utgangspunkt, b l.a. grustakets historie og avtaler gjort ved
klausulering i 19 84 . Ved etablering av de første
grunnvannsbrønnene i området ble det i 1984 vedtatt
klausuleringsbestemmelser som satte begrensninger for videre
masseuttak. Bestemmelsene ble forankret i en avtale med
grunneierne, og det ble gjennomført avtaleskjønn til fastse ttelse av
erstatning for de tap grunneierne ble påført.
Innjord mener ny soneinndeling og bestemmelser i stor grad vil
være til hinder for videreføring av etablert arealbruk på gnr/bnr
52/1.
Ut fra de opplysninger som foreligger, synes kommunen å være av
den oppfatning at Støen er avhengig av tillatelse etter plan - og
bygningsloven (pbl.) for å fortsette dr iften av det etablerte uttaket .
Innjord mener dette i så fall beror på en misforståelse. Pbls. regler
om søknadsplikt knytter seg til nye tiltak, jf. § 20 - 1 sammenholdt
med § 1 - 6. Det er heller ikke slik at kommunen gjennom en ny
reguleringsplan kan forby allerede etablert arealbruk, jf. pbl. § 12 -
4, 1. ledd. Kommunen står fritt til å utarbeide reguleringsplan for
uttaket , men noe grunnlag for å stille k rav om reguleringsplan som
betingelse for fortsatt drift av det eksisterende grustaket har

Viser til kommentarer
ovenfor.

Hæhre AS søkte om
driftskonsesjon 1.12.2014.
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kommunen ikke, i følge Innjord. Ønskes driften stanset , må det skje
enten ved ekspropriasjon eller ved en avtale med Støen.
Hæhre AS vil ivareta krav om driftskonse sjon m.v. etter
mineralloven.
Stiller spørsmål ved behovet for de betydelige restriksjoner som
foreslås innført mht. arealbruk i området. Påpeker at det så langt
ikke er påvist forurensning av grunnvannet som følge av
virksomheten som hittil har foregått i samsva r med klausuleringen
fra 1984. Det forutsettes at nødvendigheten av foreslåtte
innskjerpinger gis en grundig vurdering i det videre planarbeidet.
Støen er positivt til samarbeid om en reguleringsplan som også
omfatter masseuttak på gnr/bnr 52/1. De tte kan legge til rette for
løsninger som i størst mulig grad ivaretar de kryssende hensyn som
gjør seg gjeldende, og som innebærer at kommunen ikke
unødvendig pådrar seg kostnader knyttet til inngrep i etablert bruk.
Kommunen må i så fall ta initiativ til slikt samarbeid.

Soneinndelingen baserer seg på NGUs veileder
«Grunnvann – Beskyttelse av drikkevannskilder».
Det er ingen ting ved grunnforholdene akkurat her,
som tilsier at anbefalingene fra NGU kan lempes
på.

Direktoratet for
mineralforvaltning sendte
denne på høring 30.06.2017.
Kommunen uttalte seg til
søknaden 22.08.2017.

Et slikt samarbeid ble vurdert
tidligere i prosessen.
Rådmannen valgte imidlertid å
gå videre med å utarbeide en
områderegulering med krav
om detaljregulering for evt.
masseuttak.

10 Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, grunneiere
gnr/bnr 52/9

Frem tidig bruk av Trehørningen 52/9 er enten grusuttak eller
bebyggelse (boligfelt eller industri). Avstand til Hønefoss og E16 er
kort , og det er store planer for utvikling av regionen. Klausulering
er en begrensning for utnyttelse av eiendommen. Før de tar
k ontakt med aktuelle firmaer for uttak av grus/bebyggelse, ønsker
de å få avklart hvilke klausuleringer som vil ligge på eiendommen.
Store deler av gnr/bnr 52/9 er kartlagt av NGU og registrert som
forekomst av nasjonal kvalitet. De ber derfor om at eiendo mmen
innlemmes arbeid med temautredning av pukk - og grusressurser ,
og anbefales som aktuelt område for grusuttak.
Anmoder om at klausuleringsområde 3 på 52/9 oppheves.
Ber om begrunnelse for avgrensing av klausuleringsområdet, i

Det gjøres ingen endringer i omfang og utstrekning
av klausuleringssone 3, men det vil bli lettelser i
bestemmelsene ift. gjeldende klausulering .
Klausuleringsbestemmelsene for sone 3 endres slik
at det åpnes for lett boligbebyggelse og lett
i ndustri. Det må likevel søkes etter plan - og
bygningsloven som normalt.

Yttergrensen på sone 3 markerer yttergrensen for
planområdet. Sone 3 defineres som det ytre
verneområde – dette er et areal som kanskje kan
innvirke på grunnvannets kvalitet. Yttergr ensen er
ikke endret i forhold til eksisterende

Jf. gjeldende kommuneplan er
fr amtidig anvendelse av 52/9
land bruks - , natur - og
friluftsformål (LNF). Dette
betyr at det i utgangspunktet
er byggeforbud i området.

Grunneiere som ønsker en
annen arealbruk bør formidle
dette som et innspill til
revisjon av kommuneplanens
arealdel. Rådmannen har ikke
mottatt innspill som berører
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forhold til faktiske farer for forurensning. I følge planbeskrivelsen
2014 - 02 - 16 pkt . 2.3 skjer nydannelse av grunnvann hovedsakelig
ved infiltrasjon fra Begna, mens en mindre andel grunnvann dannes
ved nedbørinfiltrasjon på avsetni ngen innenfor området. Ved
senkn ing av grunnv annsspeilet rundt brønnene vil mer elvevann
mates inn i magasinet. Elveinfiltrasjon vil stå for mer enn 90 % av
nydannelsen av vann. Derfor mener Gundhus og Oppen at den
vestlige delen av Trehørningen 52/9, mot fv172 ikke er en
potensiell forurensningsfare og ikke skal klausuleres. Dersom en
mindre sone på eiendom 52/9 skal opprettholdes, kunne man
bruke samme prinsipp som for sone 0 og slå e n sirkel med sentrum
i sone 0 (D ødisgropa) med en radius på 250 - 300 meter og innenfor
dette området klausulere som so ne 3.
Ber om konkretisering av klausuleringsbestemmelsene, spesielt
pkt . 1 om etablering av bedrifter/virksomheter/anlegg. Hvordan
defineres potensiell forurensningstrussel?
For et potensielt masseuttak på 52/9 kan man anslagsvis beregne
en dybde på 15 - 20 m. Arealet på 200 000 m2 vil da med en høyde
på 17 m kunne beregnes til en masse på 3 400 000 m3.
Grunnvannsnivå er 147 moh. I sone 1 og 2A kan det tas ut masser
inntil hhv. 155 og 152 moh. Trehørningen ligger på ca . 195 moh . , så
et uttak inntil ca. 175 moh . vil ligge godt over dette. Restriksjoner
for sone 3 begrenser mulighetene for utnyttelse av arealet.
Gundhus og Oppen mener det er urimelig at det ikke er praksis å gi
erstatning for områder som ligger innenfor sone 3, og vil be om
kompensasjon f or de ulemper og begrensninger som er påført
eiendommen, dersom klausulering ikke blir opphevet.
Bebyggelse vil være boligfelt eller industri. Klausuleringen har flere
forbud mot dette. Det vises til punktene ovenfor, da samme
forhold gjelder for evt. beb yggelse.

klausuleringsplan (1984).

Ringerike kommune velger å forholde seg til
soneinndelingen slik den foreligger fra Asplan Viak i
notat datert 7.3.2014 og ønsker ikke å legge
unødige føringer i området. Nevnte no tat gir en
grundig vurdering av grensene for sone I , og det
blir også gitt en begrunnelse for utvidelse av
sonene. Forrige klausuleringsplan bygget på et
uttak på opptil 100 l/s fra brønnene i D ødisgropa,
mens dagens forslag bygger på et maksimalt uttak
på til sammen inntil 160 l/s fra D ødisgropa og
Tjorputten. Klausuleringsplanen tar også høyde for
at anlegget for kunstig infiltrasjon av vann fra
Tjorputten kan bli brukt for å styrke nydannelsen
av grunnvann. Hele området rundt Tjorpu tten er
derfor tatt me d i sone I .

For sone 3 gjelder generelle retningslinjer for
grusuttak. Normalt tillates det uttak ned til 2 - 3 m
over grunnvannsnivået. For uttak ned mot dette
dypet kreves det observasjonsbrønn for
dokumentasjon av grunnvannsnivå. Dette må
presiseres i be stemmelsene for sone 3.

Kompensasjon for ulemper er tatt i forbindelse
med oppstart av vannverket.

gnr/bnr 52/9 ifm. pågående
revisjon av kommuneplanen.
Når det gjelder grusuttak viser
utredning i forbindelse med
kommuneplanen at det er
store arealer avsatt og
regulert til dette formålet per i
dag. Dette vil dekke behovet i
lang tid. For a ndre viktige
ressurser som ikke er avsatt til
uttak, er det viktig for
kommunen å sikre disse for
framtida ved å unngå direkte
og indirekte nedbygging av
disse.

Det er ingen endri ng i omfang
av sone 3. Men som A splan
Viak skriver er det noen
lettel ser i restriksjoner, i
forhold til forrige runde.
Kompensasjon for ulemper er
tatt i forbindelse med oppstart
av vannverket.
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11 Marthe Kihle, grunneier gnr/bnr 51/1
Vei ned til masseuttak på gnr/bnr 52/1 eies av 52/1, 52/2 og 51/1.
Halvparten av veien ligger på 51/1 ned til eksisterende grusuttak. Veien
nyttes til skogsdrift, fremtidig grusuttak og som generell adkomst til
nordre del av eiendommen.

Bemerker at forsl ag til klausuleringssonene 2A, 2B og 3 er for
omfattende, og legger unødvendige begrensninger på 51/1.

Vegen vil bli regulert som privat veg .
Klausuleringsbestemmelsene som nå blir
hensynssoner, endres slik at punktet om
bebyggelse i sone 3 strykes og at d et i stedet kan
tillates oppføring av bygninger/lett industri som
ikke er i konflikt med vannverksinteresser. Det må
søkes om byggetillatelse etter plan - og
bygningsloven. Soneinndelingen baserer seg på
NGUs veileder «Grunnvann – Beskyttelse av
drikkevanns kilder». Det er ingen ting ved
grunnforholdene akkurat her, som tilsier at
anbefalingene fra NGU kan lempes på.

Det er ingen endri ng i omfang
av sone 3. Men som A splan
Viak skriver er det noen
lettelser i restriksjoner, i
forhold til forrige runde.
Kompensasjon for ulemper er
tatt i forbindelse med oppstart
av vannverket.

12 Hen gjestgiveri v/Einar Rokseth
På det tidligere impregneringsverket ved Ådalselva på Hen ble det
funnet en markant økning i arsen innholdet i grunnvanne t i en av
brønnene ( NGI - notat 30/1 - 13 ) . Hvilken type virksomhet tillater
kommunen på den tidligere industritomta mtp. arsenet i grunnen?
De mener risikoen for at arsen spres gjennom grunnvannet og til
det kommunale vannverkets abonnenter må utredes.
I januar 2012 sank brønnen på Hen gjestgiveri med flere meter.
Andre i nabolaget opplevde det samme. En sammenheng med
prøvepumpingen som foregikk samtidig i Ringerike vannverk er
sannsynlig. Rystelsene i grunnen, som pågikk i over to år, kan også
ses i sa mmenheng. Nivået i brønnen er nå på det normale og
rystelsene har gitt seg. Baserer va nnverket seg fortsatt på å pumpe
opp grunnvann slik at grunnvannsspeilet s ynker og private brønner
likeså?

Saken er tidligere vurdert i Asplan Viak - notatene
datert hhv. 11.6.2010 (Vurdering av forurensning
fra Hen treimpregneringstomt) og 23.8.2012
(Vurdering av bortfall av vann fra privat brønn).
Førstnevnte notat konkluderer med at det ikke er
risiko for spredning av forurensning fra tomta til
brønnene. I sistnevnte not at ble det vurdert som
usannsynlig at uttaket til vannverket gir bortfall av
vann i brønnene på andre siden av Begna.
Prøvepumping av brønnene ved Tjorputten (over
12 måneder) og analyse på CCA - forbindelser i
denne perioden har heller ikke gitt noen
indika sjoner på at grunnvannet som vannverket
benytter seg av er forurenset av virksomheten som
har foregått på treimpregneringstomta.
Det har vært kontinuerlig uttak fra Dødisgropa
siden vannverket først ble opprettet på 80 - tallet.
Prøvepumpingen ved Tjorputte n pågikk i over ett
år, men er avsluttet.

Viser til kommentarer fra
A splan Viak .
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NGI - RAPPORT datert 30.1.2013 foreligger hos
kommunen, ved Nybråten.

13 Ringerike venstre
Gir honnør til kommunen for grundig saksutredning i en komplisert
sak. Vannsikkerhet og kvalitet kan vanskelig kompromisses om.
Det er grunn til å se på hvilke konkrete fysiske belastninger uttak og
transport av grus har på grunnen og vannmagasinet/
grunn vannsforhold . Kan bruk av dumpere, gravemaskiner, tunge
transportbiler medføre rystelser, forskyvninger i sand - og gruslag
og/eller endringer på mettethetsgrad i gruslag, og dermed endret
vanngjennomstrømning/hastighet? S pørsmålene bør være tema
ifm. forun dersøkelser rundt videre masseuttak lenger framme/sør
på moen, og som skjer i retning drikkevannsområdet, mot sone 3.
Bør ikke hele sone 2 omfattes av forbud mot grusuttak, i likhet med
sone 1 og 0, når uttak i sone 2A og B jf. ekspertuttalelser er
behefte t med så mye usikkerhet? Venstre deler rådmannens
bekymring for at grusuttak og hendelse i uttaket kan påvirke
nåværende og framtidig vannkvalitet. I saker som denne, som
gjelder tilgang til livsviktige goder, skal det mye til før restriksjoner
på tiltak s om iverksettes, oppleves som for strenge.

Ringerike kommune velger å forholde seg til
soneinndelingen slik den foreligger fra Asplan Viak,
og ønsker ikke å legge unødige føringer i området.
Det er gjort grundig vurdering av grensene for sone
1 av Asplan Viak i notat datert 7.3.2014 (se
kommentar side 15).

I plan - og bygningsloven § 12 -
7 står det at det i en
reguleringsplan kan gis
bestemmelser i nødvendig
utstrekning. Det er ikke
ønskelig a t bestemmelsene er
mer omfattende enn
nødvendig. Bes kyttelse av
vannkilden er hoved prioritet.
Behovet for sikringssoner og
bestemmelser er grundig
utredet og vurdert. Med
bakgrunn i dette mener
rådmannen foreslåtte soner
og bestemmelser gir en
tilstrekkeli g beskyttelse av
vannkilden. Det vis es for øvrig
til uttalelse fra M attilsynet,
som støtter vurderingene som
er gjort.
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FORORD

Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kom mune for å bistå med hydrogeologisk
rådgivning i forbindelse med Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten erstatter
klausuleringsplan er for vannverk et som ble utarbeidet i 2009 og 2012, og tar også inn
endringer omtalt i tilleggsnota t datert 7.3.2014. B akgrunnen for siste revisjon er økt
dimensjonere nde vannbehov og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Jostein
Nybråten og Guro Skinnes er Ringerike kommunes kontaktperson er for oppdraget .

Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og har h att ansvar for gjennomgang og
revidering av forslaget til ny klausuleringsplan. Mari Vestland har bidratt med rapportering.

Sted, dato

Trondheim, 11.03.2016

Bernt Olav Hilmo
Oppdragsleder

Bernt Olav Hilmo
Kvalitetssikrer
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SAMM ENDRAG

Asplan Viak bi står Ringerike kommune med hydrogeologisk rådgivning i for bindelse med
vannforsyningen ved Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten er en oppdatert versjon
av klausuleringsplanen som ble utarbeidet i 2012. Planen tar høyde for et maksimalt
døgnbehov fo r 160 l/s (13 824 m3/døgn fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i
Dødisgropa og 70 l/s fra to nye løs masseb rønner ved Tjorputten . Disse brønnene er ennå
ikke tatt i bruk, men vil fungere som supplerende vannkilde fra ca. 2020 .

Klausuleringsp lanen gir en helhetlig områdebeskyttelse for brønnene i Dødisgropa og ved
Tjorputten . Videre er planen basert på erfaringer fra ca. 30 års drift av brønnene i
Dødisgropa og diverse fagrapporter fra undersøkelsesfasen, utbyggingen av anlegget og
senere utvidelser av anlegget med flere brønner.

Selve forundersøkelsene for bestemmelse av brønnplassering for brønnene ved Tjorputten
og prøvepumpingen av disse har inngått i et eget prosjekt for kommunen. Grunnlaget for
vurdering av vannforsyning fra brønnene ved Tjorputt en er basert på resu ltatene fra
prøvepumping i nesten ett år.

Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU . Sonenes yttergrens er er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser,
vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart.

Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser.
Be skrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsreguler ende bestemmelser framgår av kap. 5 .

Denne oppdaterte klausuleringsplanen inngår som e t vedlegg til planbeskrivelsen i
forbindelse med pågående arbeid med regulering av tilrenningsområdet for brønnene til
Ringerike vannverk, Kilemoen.
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Hovedvannforsyningen ved Ringerike vannverk er basert på grunnvann som tas fra fem
løsmassebrønner i ei dødisgrop på Kilemoen. V annverk et fors yner i dag ca. 23 500
personer, og skal til enhv er tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvare r e t
gjennomsnittlig uttak på ca. 100 l/s.

For å øke s ikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala
prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde /reserv evannkilde
ved vannverket. Disse br ønnene ble prøvepumpet i ca. 7 måneder fra august 2011.

Før arbeidet med å etablere nye brønner ved Tjorputten ble igangsatt ønsket imidlertid
kommunen en revisjon av eksisterende klausuleringsplan for vannverket, i og me d at
etablering av nye brønner ville gi endret soneinndeling rundt brønnene, og at det i den
forbindelse også kunne kreves nye grunneieravtaler. En revidert plan ble laget i 2009.

Mattilsynet har i brev datert 19.8.2010 følgende kommentarer til bakgrunnsda ta for
utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan:

- Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten mangler.
- Det bør foreligge en bedre d okumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene .
- Det bør gjøres en mer utførlig v urdering av enkelt e tillatte aktiviteter i sone I (bruk av

plantevernmidler, husdyrgjødsel, beite) .

I 2011 ble det utført supplerende undersøkelsesboringer, for å bestemme nøyaktig
plassering av nye brønner. Med bakgrunn i resultater fra prøvepumping en , samt nevnte
innspill fra Mattilsynet, ble det i 2012 utarbeidet et forslag til revidert klausuleringsplan.

Siden denne planen ble utarbeidet har Ringerike kommune besluttet å øke det
dimensjonerende vannbehovet fra 100 l/s til 160 l/s. Dette vil ha betydning for klausulering en
i og med at det krever en større hastighet på grunnvannsstrømmen inn mot brønnene.

Kilemoen er et lett tilgjengelig område med gode grunnforhold, og er derfor et attraktivt
område for diverse utbygging. I tillegg finnes det betydelige sand - og grusress urser med en
gunstig beliggenhet i forhold til store potensielle forbrukere. Ringerike kommune har besluttet
å benytte grunnvann fra Kilemoen som hovedvannkilde i lang tid framover, og står nå foran
en omfattende utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg. Fo r å sikre
grunnvannsforekomsten har kommunen derfor gått i gang med å utarbeide en
regulering splan for Ringerike vannverk. Denne planen vil ta utgangspunkt i denne oppdaterte
versjonen av klausuleringsplanen.

1.2 Formål

Det stilles krav til vannverkseier om a t man skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg). En klausuleringsplan har som formål å
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hindre utilsiktet forringelse av vannkvaliteten på grunnva nnet, som følge av arealbruk og
aktiviteter i tilsigsområdet til grunnvannsanlegget. Dette oppnås gjennom opprettelsen av
sikringssoner rundt anlegget, der man legger restriksjoner på aktiviteter og/ eller arealbruk.

Hensikten med de nne rapporten er å prese ntere en versjon av klausuleringsplanen for
Ringerike vannverk , som erstatter eksisterende utgave og forslaget til revidert plan fra 2009
og 2012 . Rapporten skal også fungere som grunnlag for utarbeidelse av nye
grunneieravtaler og regulering av området ti l drikkevannsformål.

1.3 Grunnlagsmateriale

Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn
til ny sone inndeling og arealrestriksjoner som følger av etableringen av et nytt brønnområde
ca. 150 m sørøst for Tjorputten . Klausuleringsplanen er videre utarbeidet på grunnlag av
følgende data (tabell 1) :

Tabell 1 : Grunnlagsmateriale.

Kilde Beskrivelser

NGU - rapporter fra 1974 Tidligere grunnvannsundersø kelser i nærheten av Tjorputten
NGU - rapport fr a 1979 og 1980 Result ater fra prøvepumping

Tidligere soneinndeling og forslag
til klausuler (1984).

Området som omfattes av
restriksjoner er inndelt i 4
hovedsoner nummerert fra 0 - III.

Denne klausuleringen bygger på tidligere grunnvannsundersøkelser og en
over ett år lang prøvepumpingsperiode av en brønn i Dødisgropa med et
uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdet ble bestemt ut fra målinger av
grunn vannsnivå i 8 - 10 peilebrønner.

o Sone 0 Brønnområdet i Dødisgropa. Området er
inngjerdet.

o Sone I Det nær e infiltrasjonsområdet. Dette området
består av en 8 - kant med yttergrense 185 - 200 m fra
brønnene.

o Sone II. Påvist tilrenningsområde utenfor sone I. Sonen
er delt i en sone II A med relativt rask
grunnvannstransport og mindre umettet sone og en
sone II B ut enfor med lav grunnvannstransport og stor
umettet sone.

o Sone III. Sikringssone hvorfra grunnvannet kan
transporteres mot brønnene under spesielle
forutsetninger.

Diverse materiale fra Ringerike kommune angående bygging av infiltrasjo nsanlegg.
Asplan Vi ak - rapport 2007 Nye undersøkelsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2009 Forslag til ny klausuleringsplan Ringerike vannverk
Asplan Viak - rapport 2010 Vurdering av forurensningsfare fra Hen treimpregneringstomt

Asplan Viak - rapport 2011 Undersøke lsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2011 Foreløpig e resultater fra prøvepumpingen av brønn 1 og 2 ved Tjorputten

Asplan Viak 2012 Søknad om konsesjon for grunnvannsuttak til Ringerike vannverk
Kilemoen, datert 4.7.2012

Asplan Viak - rapport 20 12 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen , datert 20.11.2012.

Asplan Viak - notat 2014 Tilleggsnotat til klausuleringsplan datert 20.11.2012. Endringer i
soneinndeling som følge av planer om økt grunnvannsuttak.

Asplan Viak - notat 2015 Beskrivel ser av sand - og grusressurser på Kilemoen, versjon 2
Asplan Viak - rapport 2016 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen (under arbeid)
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2 OMRÅDEBESKRIVELSE

2.1 Beliggenhet og kvartærgeologi

Grunnvannsbrønnene er lokalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hønefoss sentrum.
Brønnområde 1 angir beliggenheten til brønnene som utgjør hove dvannforsyningen ved
vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. B rønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver
av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er e n distanse på 150 meter
mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt
brønnområde. Avstanden mellom brønnene i D ødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca.
500 meter (figur 1).

Figur 1 Oversiktskar t M = 1:50 000. Ringerike vannverk med b rønnområde ne på Kilemoen

Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av
avsetningen der iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere
undersøkelser av N GU viser at den sørlige delen består av sand - og gruslag. I de sentrale
deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens det i den nordlige delen er
avsatt grovere masser. Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser:

- Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av
grovere sediment.

- Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga
deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter
isavsmeltningen bl e det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved
Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler
av brønnområdene (se figur 2).
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3 VANNVERKS - OG BRØNNDATA

3.1 Generelt

Ringerike vannverk Kilemoen er et kommunalt grunn vannsanlegg, som bidrar til å forsyne
ca. 23 500 personer i Hønefoss og omegn. Vannverket forsynes fra fem løsmassebrønner i
ei dødisgrop i en stor breelvavsetning på Kilemoen. V annverket forsyne r boliger,
næringsmiddelindustri , skoler, helseinstitusjoner , gårdsbruk og hytter /fritidsboliger, camping
med mer . Vannverket er nå i ferd med utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg for fjerning
av jern og mangan.

3.2 Grunnvannsbrønner

Vannverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa. Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Van nverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm - brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 2 - 3) .

Brønner i Dødisgropa

Figur 2 : Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 3 : Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 - 6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første b rønnene (B1 - B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4 - B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sammen produseres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
de nne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 - 2013 økt
fra 78 - 103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013. Dersom det er behov kan alle
brønnene levere samlet opp mot 300 l/s.

Den totale brønnkapasiteten er derme d mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brønnkollapser eller pumpehavari.

Nyetablerte brønner ved Tjorputten

For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grunnvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 4 ). Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/reservevann ved vannverket.

Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnk apasiteten for begge brønner ved Tjorputten
tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike
vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. D et anbefales at uttaket per brønn
ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s . Hvis dette ikke er tilstrekkelig har vannverket
muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til infiltrasjon av
vann fra Tjorputten.
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Brønn 1 Brønn 2

Figur 4 Brønntegning er av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4 HY DROGEOLOGISK B ESKRIVELSE

4.1 Generelt

Grunnvannsmagasinet ligger i en grunnvannsforekomst som er karakterisert i tråd med EUs
vannrammedirektiv (grunnvannsdirektivet). Forekomst 012 - 972 - G Kilemoen inngår i
vannregion Vest - Viken og vannområde Tyrifjorden. Totalt areal er beregnet til om lag 5,7
km2. Beskrivelsen e i del 4.2 - 4.8 av grunnvannsstand, strømning og vannkvalitet i magasinet
vil i størst grad basere seg på de siste resultater fra prøvepumping av nyetablerte brønner
ved Tjorputten , da denne dokumentasjonen ligger til grunn for revideringen av
klausuleringsplan en .

4.2 Magasintype og innstrømningsområde

O mrådet er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se Figur 5).

B oringer viser over 30 meter med grove ma sser av sand og grus med god
vanngjennomgang. I brønnområdet ved Tjorputten er den umettede sonen ca. 3 - 5 m, mens
området rundt har en umettet sone mellom 10 og 30 m. I brønnområdene i D ødisgropa og
ved Tjorputten er det et opptil 10 m tykt lag av finsand/ silt over selve grunnvannsmagasinet.
Dette gir en meget god naturlig beskyttelse. Selve grunnvannsmagasinet består av grus og
grusig sand. Til tross for finstoffholdige løsmasser over enkelte deler av magasinet , regnes
forekomsten som en åpen akvifer .

Figur 5 : Løsmassefordeling med inn - og utstrømningsområder.

Innstrømningsområde

Ut strømningsområde
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4.3 Nyd annelse

Opp - pumpet grunnvann fra brønnene stammer fra:

1) Nedbør som infiltreres i grunnen og danner grunnvann.
2) Naturlig grunnvannsstrøm i sand - og grusmassene, hovedsakelig dannet ved

elveinfiltrasjon.
3) Indusert nydannelse.

4.3.1 Nedbørsinfiltrasjon

En andel gru nnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon innenfor avsetningens tilsigsområde.
Tilsigsområdet til magasinet er regnet fra yttergrensen av sone II. Dette tilsvarer et areal på
ca. 1,3 km2. Ved avlesning fra avrenningskart kan spesifikk kapasitet settes til 10 - 12 l/s · km2.
Det må presiseres at dette er data fra referanseperioden 1930 - 1960, og trykt kartutgave
(NVE 1987). Bidraget fra nedbørsinfiltrasjon er estimert fra spesifikk avrenning i området og
tilsigsområdet til brønnene:

Q = Areal · (Nedbør – Evapot ranspirasjon – Overflateavrenning)

Nedbør tilgjengelig for infiltrasjon til magasinet (n etto nedbør ) er estimert til 13 l/s, noe som
tilsvarer ca. 8 % av maksimalt uttak på 160 l/s.

4.3.2 E lveinfiltrasjon

Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraul isk grense, der det mates inn
grunnvann til magasinet. Nydannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra
Begna. Den naturlige grunnvannstrømmen går fra elva og mot sør - sørøst med en gradient
på ca. 0,5 % (0,005). Se figur 4. Denne grunnvanns strømmen er styrt av et lavereliggende
elvenivå nedenfor et stryk i Begna sørøst for Kilemoen og defineres som magasinets
utstrømningsområde i ubelastet tilstand. Ut fra en gradient på 0,5 %, en hydraulisk
konduktivitet på 1x10- 3 m/s, og en effektiv porøsi tet på 20 % blir hastigheten på den naturlige
grunnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere fra mindre enn 0,1 m/døgn i
finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus. Hvis man antar 500 meters bre dde og 30 meters
tykkelse på denne grunnvannsstrømm en får man en mengde på:

Q = 500 m x 30 m x 2 m/døgn x 0,2 = 6000 m3/døgn = ca. 70 l/s.

Denne mengden vil være sterkt avhengig av vannføringen i elva da mengden infiltrert vann
øker ved økende elvevannstand.

På grunn av reguleringene i vassdraget er vinte rvannføringen relativt stor. Vannføringen er
vanligvis størst i mai og begynnelsen av juni i forbindelse med snøsmelting. De største
flommene opptrer enten som en følge av regn og snøsmelting om våren eller som en følge
av kraftig regnvær om høsten (Kilde: NVE). For perioden 1947 – 2001 er midlere flom 343
m³/s. Reguleringene i Begnavassdraget har i følge NVE ført til en reduksjon av midlere flom
med omkring 150 m³/s eller omkring 30 %.
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NVE har i forbindelse med flomvurderinger for Hønefoss inkludert vurder inger av
Begnavassdraget/Ådalselva. H er er middelvannføring i Ådalselva stipulert til 88 m3/s ved
utløpet av Sperillen (NVE 2002 b) . NIVA har utført resipientundersøkelser i blant annet
Begna, og middelvannføring oppgis for perioden februar 2010 - februar 2 011 å være 84 m3/s.

Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsø kte grunnvannsuttak på inntil 160 l/s tilsvare knapt
0,2 % av den gjennomsnittlige vannføringen i elva og ca.1,3 av alminnelig lavvannføring .
Grunnvannsuttaket vil fortsatt ha liten innvirkning p å vannføringen i Begna. Det presiseres at
dette er et konserva tivt anslag på lavvannføringen.

4.3.3 Effekt av pumping – indusert nydannelse

Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene under uttak, vil strømningsgradientene
inn mot brønnene føre til at mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse), enn
hva som er tilfellet uten pumping. Andelen grunnvann som nydannes fra elveinfiltrasjon vil
følgelig øke. Undersøkelser av NGU viser at ved uttak fra Dødisgropa er denne mengden
nær 80 l/s, mens den under flom vil kunne økes til 200 l/s. Ved uttak fra brønnene ved
Tjorputten vil andelen som nydannes ved indusert elveinfiltrasjon være enda større enn det
som er tilfellet ved Dødisgropa (> 90 %).

4.3.4 Grunnvannsmagasinets tåleevne

Prøvepumpingen av brønnen e i Dødisgropa på 80 - tallet viste at magasinet på årsbasis
balanserer et uttak på 100 l/s (Kilde: NGU). Betydelig større uttak over lang tid vil kunne gi
en netto senkning over året. Gjennomsnittlig uttak fra brønnene i Dødisgropa er imidl ertid i
dag ca. 1 00 l/s . Grunnvannstanden vil overvåkes gjennom registrering av grunnvannsnivå i
etablerte peilebrønner og produksjonsbrønner. For å minske belastningen på
grunnvannsmagasinet er det planer om å kjøre anleggene parallelt for å fordele uttaket i
magasinet.

Ca. 7 måneder med prøvepumping av brønnene ved Tjorputten viser at grunnvannstanden
stabiliserer seg etter en tid når det har oppstått en likevekt mellom grunnvannsuttaket og
innmatingen til magasinet . Det presiseres at det gjennom hel e prøvepumpingen ble
produsert om lag 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa, noe som betyr at samlet uttak fra
magasinet har vært ca. 160 l/s i siste del av prøvepumpingsperioden. Uttak av over 70 l/s fra
brønnene ved Tjorputten har ikke hatt negati v virkning for brønnene i Dødisgr opa , verken
med hensyn til endringer i grunnvannstand eller grunnvannskvalitet. Ved bruk av kunstig
infiltrasjon av overflatevann ved Tjorputten , kan uttaksmengden øke ytterligere. For
nærmere informasjon om prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten henvi ses det til egen
rapport fra 2011 . Det er dermed vist at grunnvannsmagasinets tåleevne er større enn
160 l/s.



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 16

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

4.4 Strømningsforhold

Strømnings bildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømnings mønster
ved Tjorputten før og etter oppstart prø vepumping . Kartene representer er ulike situasjoner
for denne delen av grunnvannsmagasinet .

Ved uttak fra Dødisgropa er det registrert senkning av grunnvannsnivået i hele
tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og grunnvannsstrømmen går dermed mot
b rønnene i Dødisgropa fra hele dette området.

Figur 6: Strømningsbilde ved Tjorputten før pumpestart 17.8.2011 (brønnområder er vist i øvre kartutsnitt med blå
sirkler ).
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Senkningen av grunnvannsnivået ved Tjorputten som følge av uttaket i Dødisgropa er ca. 1
m. Strømningsbildet ved Tjorputten før pumping 17.8.2011 er dominert av en
grunnvannsstrøm som går sørover. Grunnvann mates inn fra elva/Tjorputten og strømmer
mot sør - sørøst. Det skjer en svak dre ining mo t vest ved brønn 1 og 2 (figur 6 ). Endringen i
strømningsretning tilskrives her påvirkning fra grunnvannsuttaket i Dødisgropa.

Grunnvannets strømningsmønster endres som følge av grunnvannsuttaket fra brønnene ved
Tjorputten (se figur 7 ).

F i gur 7 : Strømningsbilde ved Tjorputten 9. 3.2012 ved et uttak på 70 l/s fra Tjorputten og ca. 90 l/s fra Dødisgropa
( brønnområder er vist med blå sirkler i øvre kartutsnitt) .
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Strømningsbildet i figur 7 viser situ asjonen med et samle t uttak på over 70 l/s fra brønnene
ved Tjorputten, samt et uttak på ca. 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa. Grunnvann mates inn
fra elva/Tjorputten og fra områdene sør og øst for brønnene. Det foregår en strømning fra
området ved Pb4 og mot brønnområdene. I nfluensområdet strekker seg dermed sør over mot
Pb 4 .

Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denn e delen av
magasinet (se figur 7 ). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn
gru nnvann til magasinet fra Begna gjennom indusert nydannelse, dvs. at senkningen av
grunnvannstanden ved pumping oppretter strømningsgradienter fra elva og mot
brønnområdet. Nydannelsen til magasinet skjer i form av elveinfiltrasjon (indusert
grunnvannsnydannelse), og gjennom infiltrasjon av nedbør på forekomstens overflate (se del
4.3) .

4.5 Hydrauliske beregninger

4.5.1 Beregning av grense for 60 døgns oppholdstid

Ved hydrauliske beregninger er det tatt utga ngspunkt i et samlet uttak på 90 l/s fra brønnene
i Dødisgropa og 70 l/s for brønnene ved Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i framtida,
kan dette medføre behov for å justere enkelte sonegrenser, spesielt for sone I og II
(tilsigsområdet).

Tabell 2 Beregning av areal innen sone 1 for brønnene i Dødisgropa og Tjor putten

Dødisgropa Tjorputten

Effektiv porøsitet neff 20 % 20 %

Tykkelse på vannførende
masser

40 m 20 m

Maks. uttak 90 l/s 70 l/s

Uttak i 60 døgn 520560 m3 362880 m3

Areal av sone 1 65070 m2 90720 m2

Avstand fra brønn til grense
for sone 1 med sir kulær form

144 m 170 m

På grunn av en naturlig grunnvannsstrøm fra nord til sør vil utbredelsen av sone 1 rundt
brønnene få større utstrekning mot nord enn mot sør. Hastigheten på grunnvannsstrømmen
ved Tjorputten er estimert til ca. 2 l/s uten uttak, m ens hastigheten med uttak øker jo
nærmere brønnen man kommer (se figur 7). Dette betyr at avstanden mot nord bør være i
størrelsesorden 180 – 220 m, mens mot sør holder det med 100 - 130 m fra brønnene og mot
grensen for sone 1.
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4.5.2 Oppholdstid t fra infiltras jonsbrønner v ed Tjorputten til uttaksbrønner

Infiltrasjonsbrønnene har ikke vært i bruk under prøvepumpingen. Det kan være aktuelt å
benytte seg av anlegget i framtiden dersom det viser seg at det er behov for økt kapasitet
ved anlegget . Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene til uttaksbrønner er derfor estimert ut
fra hydraulisk konduktivitet k, hydraulisk gradient i, løsmassenes effektive porøsitet n og
avstanden mellom infiltrasjonsbrønner og uttaksbrønner l:

8 ,2 døgn.

H ydraulisk gradient er satt til 1 ,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet
er stipulert til 3 x 1 0- 3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden
er h øyst usikker, men den viser at infiltrasjonsbrønnene vil gi vann med mye kortere
oppholdstid enn naturlig infiltrasjon fra Tjorputten/Begna. Infiltrasjon av forurenset elvevann
via infiltrasjonsbrønnene vil dermed også være den mest alvorlige forurensnings kilden.

4.5.3 Estimert utbredelse av influensområdet

Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert
senkning i magasinet under prøvepumpingen. I nfluens o mrådet strekker seg i retning sør mot
Pb4 . I nfluensområdet til brønn ene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrense n til
tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II A og II B må det også ta s
hensyn til løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på
prøvepumpingen a v brønner i D ødisgropa. Det er derfor ikke foretatt en justering av denne
yttergrensen .

Det må bemerkes at sone I og II A vil bli justert med bakgrunn i nye
grunnvannsundersøkelser i området rundt massetaket på eiendom 52/1 . Dette vil bli utført
våren 201 6.
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4.6 G runnvannsmagasinets sårbarhet

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets
nær område kan forringe grunnvannskvaliteten . Sårbarheten til magasinet er i stor grad
avhengig av mektighet på umettet sone og løsma ssenes egenskaper. I tillegg må dette ses i
sammenheng med belastning fra eksisterende aktiviteter og arealbruk.

Under prøvepumpingen reagerer magasinet hydraulisk som om det skulle være et åpent
magasin, og følgelig klassifiseres akvifer en som åpen. Med dette menes at
grunnvannsspeilet står i direkte kontakt med atmosfæren via porer i umettet sone.
Mektigheten på den umettede sonen er ca. 6 meter ved brønn 1 ved Tjorputten, mens
mektigheten på sonen er noe mindre nede ved brønn 2. Måling før pumpestart vi ste at dyp til
grunnvannsspeil var ca. 3 meter. I perioder med høy vannstand i Begna vil grunnvannsnivået
stige og umettet sone avtar noe. Dette vil være mest avgjørende i flomperioder. Motsatt vil
umettet sone øke i perioder med lavvannføring. Umettet son e varierer ellers med topografi en
og grunnvannets sesongvariasjoner (se del 4.4 ) .

Det er påvist tettere lag av finsand/silt over aktuelt nivå for filtersetting i alle brønnområdene .
Dette gir en god sikring av grunnvannet mot eventuelle forurensninger fra overflaten.
Brønnfiltrene er plassert > 10 meter under naturlig terrengnivå. Erfaring fra tidligere viser at
man da sjelden erfarer problemer med bakterier, selv om brønn 2 ligger relativt nær
Tjorputten/Begna.

Grunnvannsmagasinets kontakt mot Begna (lav ere enn kote 147) er preget av finstoff som
nedsetter infiltrasjonskapasiteten noe. Grensen mot Tjorputten består trolig også av finstoff,
som bidrar til å redusere infiltrasjonen herfra. Gjennom mer enn 20 års drift av brønnene i
D ødisgropa og 7 måneder p røvepumping av brønner ved Tjorputten er det ikke detektert
levende bakterier i grunnvannet. Foruten tidvis forhøyede verdier av mangan er også den
fysisk - kjemiske vannkvaliteten god.

Ut i fra en samlet vurdering av mektighet på umettet so ne og løsmassene s
egenskaper , vurderes den naturlige beskyt telsen til grunnvanns magasinet som god .
Magasinet er imidlertid sårbart med hensyn til eksisterende grusuttak innenfor sone I
og IIA . Denne arealbruken bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes
magasi nets naturlige renseevne . Det er en forurensningsrisiko knyttet til selve driften
og uttaket ( bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, kjemikalier etc.).

Dagens aktivitet i g rus tak et i disse delene av magasinet medfører en stor
forurensningsrisiko for grunnvan net med hensyn til eksisterende og framtidig
vannforsyning. D el 5 og 6 gir en utdypning og forslag til innskje rpelser .
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4.7 Vannkvalitet

Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnvannet har god oppholdstid
og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og smittestoffer.
Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene til drikkevann.
Forhøyede manga nverdier knyt tes til inntrekning av dypt grunnvann med lavt
oksygeninnhold . Det er ikke påvist stoffer i grunnvannet som kan knyttes til aktivitet i
nærliggende grustak.

4.7.1 Vannkvalitet i brønner fra Dødisgropa

Driften av grunnvannsbrønnene i Dødisgropa doku menterer at grunnvannet som tas ut fra
denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske
egenskaper som man ser for brønn ene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man
forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødis gropa, og dette har vært et vedvarende
problem siden. Høye verdier av mangan er knyttet til bruksmessige problemer. I tabell 6 gis
en generell karakteristikk av vannkval iteten på grunnvann fra D ødisgropa, der man ser at
mangankonsentrasjonene varierer over tid og med brønn . De siste data fra vannverket viser
at det er en svakt økende trend i alle brønner.

T abell 3 : Generell beskrivelse av vannkvalitet på grunnvann fra Dødisgropa.

Parameter Enhet Beskrivelse

Bakteriologi - Meget god

Kalsium mg Ca/l Ca. 15 mg/l

Surhetsgrad pH Ca. 7,35 (råvann), 7,5 - 7,7 (nettvann, luftet)

Mangan mg Mn/l 0 - 0,8 (varierer med brønn og over tid, har vært en
økende tre nd fra 2006).

Jern mg Fe/l 0 - 0,2 (varier betydelig)

Total organisk karbon (TOC) mg TO C/l <0,5

Alkalitet mmol/l 1,1 (basert på en analyse)

Fargetall Mg Pt/l Mindre enn 1
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Tabell 4 Mangan i råvann i brønner fra Dødisgropa 2015 (fra Ringerike kommune mars 2016)

Brønn 1 Brønn 3 Brønn 4 Brønn 5 Brønn 6
Mangan

Måned mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

10.02.15 0,68 0,40 0,01 0,00 0,04
07.04.15 0,74 0,42 0,00 0,00 0,05
19.05.15 0,68 0,40 0,00 0,02
23.06.15 0,70 0,39 0,00 0,02
07.07.15 0,08
04.08.15 0,64 0,42 0,00 0,02
29.09.15 0,67 0,43 0,02 0,00 0,00
1 7.11.15 0,74 0,40 0,04 0,00 0,02
Snitt 0,69 0,41 0,03 0,00 0,02
Maks 0,74 0,43 0,08 0,00 0,05
Min 0,64 0,39 0,00 0,00 0,00

Det er en klar tendens til at de brønnene med dypest filter har høyest manganinnhold. Når
man kuttet ut brønn 2 som opprinnelig h adde høyest manganinnhold, økte manganinnholdet
i brønn 1 og 3. Det er derfor sannsynlig at brønn 4 - 6 vil få økende manganinnhold hvis man
kutter ut brønn 1 og 3.

På grunn av det høye manganinnholdet er kommunen i ferd med å planlegge et
vannbehandlingsanl egg basert på ozonering og med UV for å oppnå en ekstra hygienisk
barriere. Denne utbyggingen vil både gi en bedre kjemisk kvalitet og en sikrere hygienisk
kvalitet. Selv om den hygieniske barrierehøyden øker vil vi ikke anbefale å redusere kravene
til sik ring av tilrenningsområdet.

4.7.2 Vannkvalitet i brønner ved Tjorputten

For nærmere beskrivelse av vannkvaliteten under prøvepumping av brønnene ved Tjorputten
henvises det til egen rapport fra prøvepumpingen.

Tabell 5 oppsummerer vannkvaliteten i brønnene v ed Tjorputten. Sammenlignet med
grunnvannet i Dødisgropa har grunnvannet ved Tjorputten litt lavere pH, lavere konduktivitet
og innhold av løste mineraler, særlig kalsium og lavere manganinnhold. Det er også verdt å
merke seg at det er påvist 4,4 mg NO3/l , noe som indikerer påvirkning fra gjødsling av dyrket
mark. Analyser av krom, arsen og kobber indikerer at grunnvannet ikke er påvirket av
industri på motsatt side av Begna.
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Tabell 5 : Oppsummering vannkvalitet på grunnvann fra Tjorputten.

Parameter Beskrivelse

Bakteriologi ske parametere :

Kimtall v/ 22 °C Kimtallet avtar gjennom prøvepumpingen, og ligger langt under
grenseverdien (100/ml).

E.coli, koliforme ,
intestinale enterokokker,
Clostridium perfringens

Det er ikke detek tert levende bakterier i representative
grunnvannsprøver.

Fysisk/kjemiske parametere :

Surhetsgrad Grunnvannet er s vakt surt til nøytralt med pH - verdier i området 6,5 -
7,2 .

Alkalitet
Alkaliteten er målt til 0,18 - 0,23 og 0,25 - 0,4 mmol/l i hhv. brønn 1 og
2 . Grunnvannet har noe lav bufferkapasitet med hensyn til de relativt
lave verdiene av pH, alkalitet og kalsium.

Elektrisk ledningsevne

Grunnvannet inneholder generelt lite løste mineral. Dette reflekteres i
en lav elektrisk ledningsevne. Det er riktignok tydelige forskjeller
mellom brønnene, der brønn 2 produserer grunnvann med de høyeste
verdiene (4,76 - 7,28 mS/m). Grunnvann fra brønn 1 har verdier i
området 3,23 - 4,97 mS/m. Det kan ses en sammenheng mellom økt
manganinnhold, kalsiuminnhold og elektrisk led ningsevne i
grunnvann fra brønn 2 (se vedlegg 4 ).

Fargetall

I alle grunnvannsprøver er fargetallet under deteksjonsgrensen (< 2
mg Pt/l). Det lave innholdet indikerer at innholdet av humusstoffer er
lavt. Det lave humusinnholdet i grunnvannet viser at opp holdstiden på
grunnvannet er god nok for redusering av organisk stoff.

Turbiditet

Mengden partikler/suspendert stoff i grunnvannet er analysert som
turbiditet (ftu). Grunnvannet har lave turbiditetsverdier, som tilskrives
lite slam (leir/silt) og lavt inn hold av partikulært jern/mangan. Høyeste
verdi i brønn 1 er 0,19 ftu, mens den i brønn 2 er 0,43 ftu.

Total organisk karbon
(TOC)

T otal organisk karbon (TOC) i grunnvannet, som også er en parameter
for å avdekke innholdet av humus, eller naturlig organisk materiale
(NOM). TOC - verdien er også lav . Målte konsentrasjoner er i området
0,46 - 1,2 mg TOC/l, og verdiene er høyest i brønn 2.

CO2- innhold

Konsentrasjonene av fritt karbondioksid er estimert til 4,04 mg CO2 /l
og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn 1 og brønn 2. (Beregnet fra
temperaturmålinger på grunnvannet i felt, samt laboratoriemålinger av
alkalitet, pH og kalsium. )

Mangan

Mangankonsentrasjonen har oversteget kravene i
drikkevannsforskriften i grunnvann fra begge brønner (> 0,05 mg
Mn/l), men ligger nå li ke under grenseverdien på ca. 0,03 - 0,035 mg
Mn/l. Fargetallet er i alle prøver under deteksjonsverdien, og dette
sammen med lav turbiditet indikerer at forhøyede manganverdier i stor
grad skyldes at metallet f oreligger på løst form.
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Jern

Jerninnholdet i b rønn 1 er lavere og mer stabilt enn hva som er tilfellet
for mangan , og ligger godt under grenseverdien (< 0,2 mg Fe/l) . For
brønn 2 kan man se at innholdet av mangan og jern i større grad
samsvarer enn i brønn 1 .

CCA - forbindelser
Krom, kobber, arsen

Det er analysert på krom, kobber, a rsen i grunnvann fra begge brønner
gjennom hele prøvepumpingen. I 15/16 prøver fra begge brønner er
arsenkonsentrasjonen under grenseverdien for dette anionet (<10 µg
As/l), og i samtlige prøver (16/16) er også krom under
d eteksjonsgrensen (<1 µg Cr/l). Kobber finnes naturlig i sedimentene
og representerer «bakgrunnsverdien» i løsmassene. Metallet
forekommer følgelig i små konsentrasjoner i grunnvannet, fra under
deteksjonsgrensen til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevann er 100 µ g Cu /l.

Hovedioner

Kationer – kalsi um, natrium, magnesium, kalium: Av de analyserte
kationer og anioner i grunnvannet finner man kalsium i høyest
konsentrasjoner, deretter magnesium, natrium og kalium.
Kalsiuminnholdet i grunnvannet 3,1 - 3,8 mg/l i brønn 1 og 5,4 - 7,3 mg/l
i brønn 2.
Anioner – sulfat, klorid:
S ulfat forekommer i noe høyere konsentrasjoner enn klorid. Lave
konsentrasjoner av disse anionene reflekterer et grunnvann som er lite
påvirket av marine avsetninger. Høyeste verdier er målt til hhv. 6 ,4 mg
SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvann fra brønn 2.

Næringsstoffer

Innholdet av næringsstoffer (nitrat, nitritt, ammonium) er lavt. Det er
målt noe forhøyede verdier av nitrat i enkelte prøver fra brønn 2
utover høsten, som kan tilskrives jordbruksavren ning. Maksimal
konsentrasjon er 4,4 mg NO3/l, noe som likevel er langt under kravene
til drikkevann (44 mg NO3/l).
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5 FORSLAG TIL BESKYTTE LSE AV FOREKOMSTEN

5.1 Arealbruk og potensielle forurensningskilder

Området rundt brønnene består av skog. Nord for b rønnene i Dødisgropa og vest for
brønnene ved Tjorputten er det en del dyrket mark, mens det foregår sporadisk uttak av grus
fra et massetak sør for veien mellom Dødisgropa og Tjorputten. Ellers benyttes område til
diverse former for friluftsliv. Det ligge r et industriområde nord for Tjorputten på motsatt side
av Begna, men det er ikke påvist forurensning fra dette området, verken i brønnene i
Dødisgropa eller Tjorputten.

Figur 8 Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU) .

Ut fra dagens arealbruk og eksisterende klausuleringsbestemmelser drøftes følgende
potensielle forurensningskilder innen tilrenningsområdet:

5.1.1 Grusuttak

Den mest alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet til brønnene i Dødisgropa og
Tjorput ten er grusuttak.

Ringerike ko mmune opplyser at det tidvis foregår uttak fra et grustak i det definerte
tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I og IIA . Masser skal blant annet ha vært tatt
ut i forbindelse med arbeider med vegprosjektet rv. 7 Ram srud . Dagens situasjon er at det
tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 9 . Uttaket er i tråd med
klausuleringsplan en fra 1984 for området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh
og 152 moh i hhv. sone I og IIA (naturlig grunnvannstand er 147 moh) . Som følge av
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brø nnetableringen ved Tjorputten må soneinndelingskartet end res , og grusuttaket vil da
berøre store deler av sone I og deler av sone IIA .

K lausuleringsplan en fra 1 984 har gitt anledning til grusuttak i son e I og II så lenge
bestemmelsene vedrørende forurensende stoffer og dybden på uttaket følges . Det har vært
lagt restriksjoner på tillat uttaksdyp i sone I og IIA , men ellers har uttak kunnet foregå fritt.
NGUs GiN - veileder nr. 7 omhandler beskyttelse av gr unnvannsanlegg. Det framgår i revidert
utg ave av veilederen, datert april 201 1 , at det i sone I ikke bør tillates grusuttak. Uttak i sone
II kan tillates, men eventuelt på visse vilkår. Med hensyn på den forurensningsrisiko som er
knyttet til eksisterende gr usuttak på grensen mellom sone I og IIA , er det i dette forslaget til
ny klausuleringsp lan foreslått forbud mot grusuttak i sone I . Det er også foretatt innskjerping
på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til tillatt uttaksdyp , mens det i sone III ikke er
lagt restriksjoner utover de krav som stilles til drift splaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff . I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning av
o vervåkning , o verholdelse av maksimalt tillatt uttaks høyde og etter grunnundersø kelser for
nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I denne sonen skal det ikke
lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.

Det er planer om å regulere et område inntil sørlige grense for vannverkets sone III til
masseuttak. Dette skjer i for bindelse med en utvidelse av eksisterende grusuttak på denne
delen av grunnvannsforekomsten som driftes av Svelviksand as. Det tas i dag ut masser ned
til kote 1 60. G rusuttak et drives nordover mot vannverket , med planlagt drift på om lag 1 00 år .
Uttaket re gnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det
avgrense de planområde t satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen,

Figur 9 : Utbredelse av grusuttak innenfor sone I og IIA (Kart fra GisLink.) .

Grusuttak

Brøn nområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 :
Dødisgropa
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og det vil da bli satt restriksjoner på tillatt uttaksdyp. Ved istandsetting av uttatt a real er det
planer om at området tilbakeføres til landbruksformål.

Eventuelle framtidige aktiviteter innen sone III rundt vannverket, bør imidlertid forelegges
drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i forhold til
grunnva nnet .

5.1.2 Infil trasjon av forurenset elvevann

Man må regne med at Begna er noe forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark,
avrenning fra fyllinger/forurenset grunn etc. For kort oppholdstid fra vannet infiltreres i
elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan dermed føre til dårlig vannkvalitet.
Oppholdstiden fra Begna til brønnene i Dødisgropa er beregnet til over 1 00 døgn, og dette er
betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved
Tjorputten og t il produksjonsbrønnene i Dødisgropa er sannsynligvis mindre enn
oppholdstiden til naturlig infiltrert elvevann, men den vil opplagt være over 60 døgn som er
grensen for sikker bakteriologisk nedbryting. Stabil temperatur, lavt fargetall og meget god
bakter iologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra
Dødisgropa.

Brønne ne ved Tjorputten gi r gr unnvann med kortere oppholdstid, og særlig kan
oppholdstiden mellom infiltrasjonsbrønner og produksjonsbrønner bli for kort til å oppnå
sikker bakteriologisk nedbrytning. Det er imidlertid ikke detektert levende bakterier i opp -
pumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet
har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus , bakterieta ll og
temperatur.

For å få en sikrer dokumentasjon på hvordan infiltrasjonsanlegget påvirker
grunnvannskvaliteten vil vi anbefale at infiltrasjonsanlegget settes i drift under en ny
prøvepumping av brønnene ved Tjorputten.

5.1.3 Dyrket mark og beiting

Et områ de med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe forurensning. Området
ligger innenfor sone II A og II B i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års drift av brønnene i
Dødisgropa er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsli ng eller beiting i
drikkevannet. Prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten viste meget god bakteriologisk
kvalitet, men noe forhøyede konsentrasjoner av nitrat som kan relateres til gjødsling av
dyrket mark. Påviste verdier var kun 1 0 % av grenseverdien i Drikkevannsforskriften, så d et
dyrkede arealet representerer derfor svært liten forurensningsfare slik det drives i dag. I
henhold til eksisterende klausuleringsplan er det forbud mot bruk av naturgjødsel i sone II A
og et generelt forbud mot jordbruk i so ne I . Området rundt brønnene er ikke mye belastet
med beiting per i dag, men det kan være aktuelt å benytte området til dette senere.
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5.1.4 Skogbruk

Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensningskild er. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke innebærer lagring av helsefarlige produkter
og drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A . Den gode
naturli ge beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt sjelden,
gjør at denne arealbruken representerer en liten trussel mot grunnvannet. Vannanalyser fra
prøvepumping og 20 års drift viser heller ingen tegn til at denne arealbruken påvirker
grunnvannet.

5.1.5 Friluftsliv

Området er noe brukt til friluftsliv. Med den gode naturlige beskyttelsen til
grunnvannsmagasinet , representert ved en relativt mektig umettet sone stedvis bestående
av finsand/silt, utgjør dette ingen trussel mot vannk valiteten. Det er i mi d l ertid forbud mot
organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I .

5.1.6 Oppsummering

Tabell 6 viser potensielle forurensning skilder som kan være knyttet til aktivitetene land bruk
og masse ut tak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder :

Tabell 6 : Potensielle forurensningskilder.

Kilder Aktivitet Type forurensning

Diffuse

Jordbruk Gjødsling
Plantevern

Kjemikalier , p lantevernmidler , g jødselstoffer

Skogbruk Sprøyting Plante vernmidler

Punkt

Gruvedrift/masse ut tak Uttak av grus
Lagring av drivstoff,
maskiner, kjøretøy

Oljeprodukter, metaller, kjemikalier

Skogbruk Bruk av kjøretøy Oljeprodukter

Jordbruk Husdyrhold
Lagring av kjemikalier

Organiske stoffer, mikroorganisme r (bakterier, virus,
parasitter) , k jemikalier

Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutsli pp fra biler/kjøretøy . Det skal ikke
kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved
vannverket. Innkjøri ngen til vannverket bør fortsatt være stengt for uvedkommende med
låsbar bom , og skilt ved innkjøringen bør tydelig signalisere at man befinner seg nær et
drikkevannsområde.
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5.2 Grunnlag for soneinndeling og bestemmelser

5.2.1 Generelt om soneinndeling

Vannets op pholdstid i umettet og mettet sone har stor betydning både for grunnvannets
kjemiske og hygieniske kvalitet. Det anbefales at grunnvann som skal brukes til drikkevann
bør ha en oppholdstid i grunnen på minst 60 døgn for å oppnå tilfredsstillende bakteriolo gisk
rensing og dermed kunne leveres forbruke r uten permanent desinfeksjon. For å beskytte
grunnvannskilden brukes en soneinndeling, base rt på grunnvannets oppholdstid. Med
hensyn på inngåelse av avtaler og inntegning i arealplaner er det benyttet eksister ende
eiendomsgrenser, markslagsgrenser, høydedrag, veier, etc . så langt det er mulig.
Restriksjonene som gjelder for en utenforliggende sone, er fortsatt gjeldende i sonen(e)
innenfor.

For sonene er det satt opp restriksjoner som avtar i styrke med økende avstand fra
uttaksstedet :

Sone 0: Brønnområde
Sone I : Det nære tilrenningsområdet hvor grunnvannet bruker mindre enn 60 døgn

på å nå brønnen med en pumpebelastning som tilsvarer maksimalt
døgnforbruk. Baseres på prøvepumpingen og vurderinger av oppho ldstid.

Sone II : Det fjerne tilrenningsområde. Resten av d et sikre infiltrasjonsområdet.
Sone III : Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på

grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet
som drenere r mot tilsigsområdet) .

Det gjøres oppmerksom på at soneg rensene er basert på et maksimalt vannuttak på
13824 m3/døgn (160 l/s ), fordelt på opptil 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og opptil 70
l/s fra brønnene i Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i f ramtida, kan dette
medføre behov for å justere enke lte sonegrenser, spesielt sone I og II (tilsigsområdet).

Brønnene i Tjorputten vil ikke bli tatt i bruk før ca. 2020. Fram til den tid vil uttaket fra
Dødisgropa overstige 90 l/s, men dette vil ikke få kon sekvenser for soneinndelingen.

Sone I og II A forbi massetaket innenfor eiendom 52/1 kan også bli justert som følge
av nye grunnvannsundersøkelser som vil bli utført våren 2016.

5.2.2 S oneinndeling

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten medfører en ny soneinndeling. Med
hensyn til forslaget til ny avgrensning av sonene har ikke brønnetableringen fått noen
konsekvenser for soneinndelingen utover at man får to brønnområder ved Tjorputten i stedet
for ett . I forhold til eksisterende soneinndeling /klausu leringsplan for brønno mrådet i
Dødisgropa vil det bli behov for følgend e endringer (se kart i vedlegg 1 ):
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Sone 0: Brønnområdet

Det er avgrenset to brønnområder ved Tjorputten, som følge av avstanden mellom de to
brønnene (ca. 150 meter). Brønntoppene vi l bli liggende i hvert sitt brønnhus.
Brønnområdene må gjerdes inn , der adgang kun skal skje gjennom låsbar port. Høyden på
gjerdet må være min. 1,8 meter. GiN - veileder nr. 7 anbefaler at gjerdet plasseres 10 - 30
meter fra brønnene (NGU). Størrelsen på diss e områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x 10
meter, dvs. det må være min. 5 meter fra gjerdet til brønnene. Peilebrønn 1 og 2 , som ligger
nærmest produksjonsbrønnene bør fortrinnsvis inkluderes i inngjerdingen. Totalt areal settes
til 100 m2 rundt hver b rønn.

Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen:

Eiendom (g.nr/br.nr.)
Økning i a real i sone 0

(da)

52/1 (B1) 0,1

52/17 ( B2, Ringerike kommune er hjemmelshaver ) 0,1

Sone I: Det nære tilrenningsområdet

Grensen for 60 - døgnssonen er basert på utregning av nødvendig areal for å få et tilstrekkelig
volum på 60 døgns produksjon, samt beregninger av hastigheten på grunnvannsstrømmen
inn mot brønnene. Grunnvannets strømningshastighet er igjen beregnet ut fra
prøvepumpingsdata, samt fra hydraulisk konduktivitet ut fra kornfordelingsanalyser og
gradienten på grunnvannsnivået. B etingelser for avgrensning av sone n er gitt i del 4.5.

Med avgrensning av sone I kun på bakgrunn av kravet om 60 døgns oppholdstid hadde det
blitt to separate soner rundt brønnområdene ved Tjorputten og Dødisgropa, der grensene
hadde blitt liggende ca. 100 m fra hverandre. For å forenkle det videre arbeidet med
soneinndelingen ha r vi valgt å ha en felles sone I for begge brønnområdene. Ut fra disse
vurderingene er det på kartet i vedlegg 1 skissert en ny felles sone I . Totalt omfatter sone I et
areal på ca. 345 dekar fordelt på følgende eiendommer:

- 52/2,3: 159 dekar, en økning på 48 dekar i forhold til tidligere klausuleringsplan fra
1984 . Denne økningen omfattes av et areal øst for Tjorputten som i planen fra 1984
lå innenfor sone II B .

- 52/1 : 159 dekar, en økning på 153 dekar i forhold til tidligere klausulering. Økningen
omfatter areale r rundt Tjorputten som i planen fra 1984 lå innenfor sone II A .

- 52/ 17: 29 dekar. Om rådet rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.
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I kap. 4.5.1 ble totalt nødvendig areal for sone 1 b e regnet til ca. 1 56 da. Foreslått areal for
sone 1 er over det dobbelte av dette arealet. Dette skyldes at sone 1 ble gjort
sammenhengende mellom brønnområdet i Dødisgropa og ved Tjorputten, samt at det er tatt
hensyn til inhomogene forhold som gir økt strømningshastigh et på grunnvannet o g dermed
større avstand til grensen for 60 døgns oppholdstid.

Som tidligere nevnt kan det bli behov for justeringer av sonegrensen etter nye
grunnvannsundersøkelser våren 201 6.

Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet og resten av influensområdet

In fluensom rådet rundt brønnene i D ødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene
her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av i nfluensområdet rundt
brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til infl uensområdet
stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II ) gjort
på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannss tand .

Sonen er delt i en sone II A og en sone II B . Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt
u t til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på ca. 4 80
dekar (uten elveareal) . Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet
av sone II B .

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputt en har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B .

Følgende eiendommer blir berørt av sone II A :

- 52/2,3: 1 93 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten
va r i sone II A .

- 52/1 : 57 dekar hvorav 1 2 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.

- 51 /1 : 1 97 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal sone 1 (da)

52/2,3 159

52/1 159

52/17 (Ringerike kommune er
hjemmelshaver)

29
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Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II A (da)

52/2,3 238

52/1 50

51/ 1 191

Sone II B har et totalt landareal på ca. 273 da. Dette fordeler seg på følgende eiendommer:

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II B (da)

52/2,3 22,8

52/1 3,5

51/1 190,4

51/2 56,3

Sone I I I: Det ytre verneområde

Sone III b eholdes som før inne på selve forekomsten . Det er ikke praksis for å gi erstatning
for områder som ligger innenfor denne sonen. Innenfor sone III er det derfor ikke behov for
endring i grunneieravtalene.

5.3 Forslag til tiltak og restriksjoner i og omkring brønnområdet

Eksistere nde klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 3 0 årene vannverket har vært
i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold
til klausuleringsplan en fra 1 984 og forslaget til ny plan fra 2009 . Dette begrunnes med
retningslinjer fra Folkehelseinstututtet, Mattilsynet og NGU, samt at kommunen satser på
Kilemoen som vannkilde i mange tiår framover. En sikring av vannressursen er derfor et
meget viktig tiltak i forvaltning av naturressurser og langs iktig arealplanlegging.

Restriksjoner foreslått for en sone gjelder også for innenforliggende soner såfremt de ikke er
innskjerpet . For revidert soneinndelingskart henvises til vedlegg 1 .

Sone III
Foreslåtte restriksjoner og arealbruk innenfor denne sonen styres i stor grad av
kommunenes arealplaner (kommuneplan og kommunedelplan) og annet lovverk som
Forurensningsloven, Vannressursloven og Plan - og bygningsloven. Terrenginngrep og
aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende ska l forelegges
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drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i
forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III :

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell foru rensningstrussel mot grunnvannet. Bestemmelsene omfatter også
bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen. Forbudet omfatter ikke
oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

2. Forbud mot deponering av husholdningsavf all, kloakkslam og annet organisk avfall
(gjelder også mellomlagring av kloakkslam til bruk på dyrket mark).

3. Forbud mot ubeskyttet lagring utendørs av stoffer med utvaskbare kjemikalier.
Kunstgjødsel kan lagres ute på pall dersom emballasjen hindrer utvas king.

4. Forbud mot lagring av drivstoff, plantevernmidler eller kjemikalier i større mengder
enn det som er nødvendig for gårdsdrift og husholdning (maksimum 1 års forbruk).

5. Forbud mot større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen.

Det til lates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring
og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og
slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.

Sone II B
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B i forhold til gjeldende
plan . Innenfor sone II B er dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv pote nsielle
forurensningskilder. Sonen er karakterisert av noe langsommere strømningshastighet, noe
mektigere umettet sone og dermed bedre beskyttelse enn sone IIA . Følgende
arealrestriksjoner foreslås:

6. Forbud mot uttak av grus under kote 1 5 2 ,00 (normal grunn vannsstand er regnet fra
kote 1 47,00 , dvs. det skal være minst 5 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak) . Uttak
av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av drivstoff i
forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og slike plasser
skal godkjennes av Mattilsynet.

7. Forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann)
tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare skogsbrakker etc.). Større bygninger (bolighus,
fjøs etc) i tilknytning til eksisterende bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet.

8. Forbud mot nedgravde olje - eller kjemikalietanker. Maksimum lagertan k for olje og
oljeprodukter er 1,5 m3. Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt
høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere
for lekkasjer. Mak s imalt 1 tank pr. eiendom innenfor sone II B .

9. Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen.
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10. Forbud mot omfattende gravearbeider i elveløp. Eventuelle tiltak for å hindre erosjon
bø r konsekvensutredes og skal forelegges drikkevannsmyndigheter og
vassdragsmyndigheter for endelig godkjenning.

11 . Forbud mot etablering av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuelt
grunnvannsuttak av grunneier til eget forbruk etter avtale. Brønner t il
jordbruksvanning omfattes av forbudet.

Det tillates bruk av gjødsel og godkjente sprøytemidler i jord - og skogbruksområder i
henhold til godkjent gjødselplan.

Sone II A
Sonen ligger inntil sone I og grenser over i sone IIB og sone III . Yttergrensen for sone II A er
utvidet mot øst helt ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Utvidelsen vil gå på
bekostning av arealer som tidligere var omfattet av sone II B . Innenfor sone II A er grusuttak,
dyrket mark , skogsdrift/vedhogst og friluftsliv po tensielle forurensningskilder. Sonen er
karakterisert av raskere strømningshastighet og mindre mektighet på umettet sone enn sone
IIB . Følgende arealrestriksjoner foreslås derfor :

12. Forbud mot uttak av grus under kote 1 55,00 (normal grunnvannsstand er regne t fra
kote 1 47,00 , det vil si det skal være minst 8 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak ).
Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av
drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne sonen, og må vid ere skje
på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.

13. Forbud mot nydyrking.

14. Forbud mot bruk av naturgjødsel.

15. Forbud mot lagring av miljøfarlige kjemikalier med samlet volum over 50 l pr. eiendom
og olje og andre petroleumspr odukter med samlet volum over 300 l pr eiendom. Alle
lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele
tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for lekkasjer. Forbudet gjelder
ikke drivstofftanker på kjøretøy.

16. Forbud mot lagring og deponering av fór som halmlutingsanlegg og surforsiloer.
Forbudet gjelder ikke mellomlagring av rundballer.

17. Forbud mot bruk av sprøytemidler (skog og dyrket mark) tilhørende gruppe 2:
” Preparater som har enten høy helsefare og lav sp redningsindeks eller lav helsefare
og høy spredningsindeks ” og gruppe 3:” preparater med høy helsefare og høy
spredningsindeks ”, definert i Mattilsynets veileder ”Bruk av plantevernmidler nær
vannkilder (2005)” Det presiseres at vanlige ugrasbekjempende spr øytemidler som
vanligvis benyttes ved grasproduksjon, for eksempel Rambo og alle typer Roundup,
tillates brukt i henhold til gjødselplan.

18. Forbud mot etablering av campingplasser og parkeringsplasser.
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Sone I

Innenfor sone I er grusuttak, skogsdrift/v edhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder .

19. Forbud mot uttak av grus.

20. Forbud mot etablering av alle andre brønner enn for drift og overvåkning av
vannverket.

21 . Forbud mot lagring eller fylling av drivstoff og alle andre miljøfarlige kjemikalier.

22. Forbud mot organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc.

23. Forbud mot all annen trafikk av kjøretøyer enn det som er nødvendig for drift av
vannverket, jordbruk og skogsdrift.

24. Forbud mot bruk av plantevernmidler.

25. Forbud mot beiting.

Sone 0 (br ønnområdet)

Sonen skal kun benyttes til aktivitet knyttet til driften av vannverket. Brønnområdet i
Dødisgropa er inngjerdet og det må etableres en tilsvarende inngjerding rundt nye
pro duksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får e gen inngjerding (ca. 10 x 10 m).
Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må sk je via låst port.
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5.4 Forholdet til annet lovverk

I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjent e vannverk ha godkjent klausulering av
vannkildens nedslagsfelt. E n endelig godk jenning inklusiv soneinndeling med
arealrestriksjoner rundt grunnvannsbrønnene, skal foretas av Mattilsynet. Kommunen må
søke Mattilsynet om en plangodkjenning av utbyggingen av nytt brønnområde ved
Tjorputten. Oppstartstillatelse skal utformes i egen søkn ad.

Ringerike kommune har i arealdelen til kommuneplanen avsatt et område til
drikkevannsformål . Det anbefales at det søkes godkjenning for brønner og regulering av
området i henhold til Plan - og bygningsloven .

Et nytt grunnvannsuttak ved Tjorputten er på grunn av sin størrelse konsesjonspliktig, og
kommunen utarbeide r søknad til NVE for tillatelse til grunnvannsuttak i tråd med
Vannressursloven med bistand fra Asplan Viak . Hovedregelen ved konsesjonsbehandlingen
er at uttak av grunnvann skal begrenses t il det grunnvannsmagasinet tåler.

6 AVTALER MED GRUNNEIE R

I følge § 47 i Vannressursloven er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til skyld for skade eller
ulempe på eiendom eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak. På grunnlag av en
godkjent klausuleringsplan med restriksjoner på arealbruk, må det derfor utarbeides nye
avtaler med berørte grunneiere innenfor sone 0, I og II . Innenfor sone III er det ikke foretatt
behov for endring i grunneieravtalene i og med at arealbruken er styrt av annet l ovverk
(kommunens arealplan, plan - og bygni ngsloven og forurensningsloven) . Erstatningen må
beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forh old til i nnskjerpinger
på grusuttak beregnes som volum .

Dersom det er ønskelig vil Asplan Viak være behjelpelig med å utarbeide forslag til avtale
med berørte grunneiere.
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Vedlegg 1 : Forslag til soneinndeling rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten – datert 6.3.201 4 (revidert 201 4)

Sone III

Sone III

Sone II A

Sone II A

Sone II B

Sone II B

Sone I

Tjorputten
Sone 0

Dødisgropa
Sone 0

Betingelser for soneinndelingskart:

Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner
ved Tjorputten.

Dette forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 1 60 l/s , fordelt med 90 l/s fra
brønnene i D ødisg ropa og 70 l/s fra brønnene ved
Tjorputten .
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1 INNLEDNING

Utgangspunktet for dette notatet er pågående revidering av eksisterende klausuleringsplan
(fra 1984) for Ringerike vannverk , Kilemoen. Det er nødvendig å re videre dagens plan
grunnet etablering av supplerende vannkilde/reservevannkilde ved Tjorputten , som ligger ca.
500 meter fra eksisterende vannforsyning . U nder gjennomgangen av arealbruk/aktiviteter i
brønnenes tilsigsområde ble det identifisert en mulig ko nflikt med grusuttak på grensen
mellom sone I/IIA , like sørøst for brønnområdet ved Dødisgropa og sørvest for nyetablerte
brønner ved Tjorputten. Ringerike kommune (Kommunalteknikk) ønsker derfor en
gjennomgang av eksisterende datagrunnlag som finnes i forbindelse me d grusforekomsten
på Kilemoen.

D ette notatet oppsummer er hovedpunktene fra et kvartærgeologi sk forprosjekt, som ble
utført av Norge s geologiske undersøkelser (NGU) mai - juni 1980 . Fokuset ligger på å
presentere informasjon som kan benyttes til å karakterisere de deler av grusforekomsten
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som vil kunne berøres dersom forslag til innskjerpede restriksjoner på grusuttak vedtas .
Notatet baserer seg på NGU - rapport nr. 1633/1 B (1980): Grunnvannsanlegg Kilemoen:
Volum - og kvalitets vurderinger av sand - og grusforekomstene innenfor sone IIA. Rapporten
sammenstiller også resultatene fra tidligere rapporter fra området, samt opplysninger fra
NGUs databaser for grunnvann (Granada) og Grus og pukk.

NGU - rapporten omtaler sone I og IIA i henhold ti l det opprinnelige forslaget til soneinndeling
fra SIFF, og dette gjelder også for beskrivelser i det følgende med mindre annet er nevnt.

2 KORT H ISTORIKK

2.1 Klausulering

Statens institutt for Folkehelse (SIFF, nå Folkehelseinstituttet) delte opprin nelig inn området
rundt brønnområdet i Dødisgropa i fire restr iksjonssoner . Det ble foreslått forbud mot
grusuttak i sone I rundt brønnene i Dødisgropa og forbud mot uttak i sone IIA på sted og
måte som ikke var godkjent av Folkehelseinstituttet. Denne so n einndelingen er vist i figur 1:

Figur 1 : Forslaget fra SIFF til soneinndeling rundt brønnene i Dødisgropa (Kart fra NGU - rapport 1980).
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NGU ble i 1980 kontaktet for å gi en vurdering av grusforekomsten med hensyn på
behandling av erstatningsspørsmål og evt. søknader om uttak innenfor sone IIA. Det ble
utført et boreprogram mai - juni i 1980 med hensikt å karakterisere forekomsten s kvalitet og
volum innenfor sone IIA. Undersøkelser av forekomsten inkluderte boringer og seismikk. Fr a
tidligere refereres det til grunnvannsundersøkelser i forbindelse med grunnvannsanlegget .
Sammenlagt ga disse borehullene en prøvetetthet/borehullsdekning på 20 punkter per km2.

Endelig klausuleringsplan for grunnvannsanlegget på Kilemoen ble gjort gjeld ende fra 1984,
og representerer eksisterende plan for området. Det ble i forbindelse med denne gitt
skjønnsmessige grunneiererstatninger for restriksjoner knyttet til grusuttak innenfor sone I og
IIA , med bakgrunn i at det i sone I ble forbudt å ta ut grus under kote 152 og i sone IIA forbud
mot uttak unde r kote 150 (naturlig grunnvannstand er oppgitt til ca. 147 moh).

Våren 2012 ble eksisterende klausuleringsplan gjennomgått etter ønske fra Ringerike
kommune. Dette ble gjort med fokus på soneinndeling og bestemmelser, so m et resultat av
nevnte ny etablering av brønnområder ved Tjorputten. Her blir det foreslått å innskjerpe
restriksjonene på grusuttak i sone I, IIA og IIB. Det foreslåes forbud mot grusuttak i sone I,
samt forbud mot uttak dypere enn kote 155 og 152 i hvv. sone IIA og IIB. Begrunnelsen for
d isse innskjerpelsene er den forurensningsrisiko som virksomheten medfører, dagens
aktivitetsnivå på grusuttaket , samt anbefalinger og føringer gitt i bl.a. GiN - veileder nr. 7, som
omhandler beskyttelse av grunnvannsforekomster i løsmasser og fjell og veileder til
drikkevannsforskriften (vannforsyningens ABC).

3 AKTIVE GRUSUTTAK PÅ FOREKOMSTEN

3.1 Grusuttak innenfor eiendom gnr/bnr 52/1

Ringerike kommune har opplyst at det tid vis foregår grusuttak fra et område i det definerte
tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I/IIA. Avgrensningen av uttaksområdet
framgår i figur 2 og på flyfoto i figur 4 på side 6.

Masser skal blant annet ha vært tatt ut i forbindelse med arbeider med veiprosjektet rv. 7
Ramsrud. I dag foregår det i følge data fra NGUs Grusregister sporadisk uttak av masser
innenfor eiendommen (gnr/bnr 52/1). Uttaket er i tråd med eksisterende klausuleringsplan for
området, som sier a t det kan tas ut masser inntil 152 moh og 150 moh i hhv. sone I og IIA
(naturlig grunnvannstand er 147 moh).

Som følge av brønnetableringen ved Tjorputten er soneinndelingskartet endret slik at
grustaket nå vil berøre større deler av sone I og deler av sone IIA. Grustaket som er
lokali sert innenfor eiendom 52/1, vil i f orslaget til ny klausuleringsplan ligge på grens en
mellom sone I og IIA (figur 4, side 8 ). Med hensyn til framtidig uttak vil en utvidelse med stor
sannsynlighet være mest aktuelt mot nord, som følge av at masser allerede er tatt ut i sørlige
deler av eiendommen. Framtidig uttak vil kunne bli lenger inn i sone I dersom forslaget til
revidert utgave blir gjort gjeldende. Endelig utgave blir først gjort gjeldende etter godkjenning
av den lokale drikkevannsmyndigheten, og vil også avhenge av hvilke tillatelser
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som finnes for grustaket.

Figur 2 Utsnitt fra NGUs database Grus og Pukk. Vi ser at hele området ligger innenfor en grusressurs med sikker
avgrensning. Data fra massetak 3 er registrert i 2014.

Massetak 3
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3.2 Svelviksand as

På den sørlige delen av forekomsten er det i dag aktivt grusuttak i regi av Svelviksand AS.
Aktiviteten er i tråd med kommuneplaner, og en reguleringsplanprosess er igangsatt for
erverv av framtidige uttaksområder lenger nord for dagens utta ksområde. Et område inntil
vannverkets sone III vil reguleres til masseuttak. Ut fra forslaget til ny klausuleringsplan er
det ingen konflikt mellom dette grusuttaket og grunnvannsuttaket som forsyner Ringerike
vannverk Kilemoen. I det følgende omtales kun grustaket innenfor gnr/brn 52/1.

4 KARAKTERISERING AV GRUS RESSURSEN

4.1 Geografisk beliggenhet

Grusforekomsten er l okalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hø nefoss sentrum. I NGUs
database står hele sand - og grusforekomsten oppgitt med et areal på ca. 2,55 k m2 og et
v olum på 77 mill. m3.

4.2 Geologi

Hele området er en del av den store breelvavs etningen på Kilemoen (se figur 2 ). Kilemoen er
et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av avsetningen der
iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere undersøkelser av
NGU viser at den sørlige delen består av vekselvis sand - og grusla g. I de sentrale deler er
det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens man i den nordlige delen finner igjen
grovere masser.

Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser:

- Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av
grovere sediment.

- Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga
deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter
isavsmeltningen ble det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved
Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler
av brønnområdene. Figur 3 og figur 4 på neste side viser hvor finsand/silt ligger over
anvendbare grus/sandmasser.
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Figur 3 : Skravert område viser de deler av forekomsten som ligger under finstofflag av finsand/silt . Avgrenset
område ligger innenfor sone 2A i tidligere soneinndeling. (Kart fra NGU - rapport 1980).
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4.3 U ndersøkelsesbrønn (borehull II) nord for dagens
uttaksområde

Nærmeste undersø kelsesbrønn, brønn II, er lokalisert nord for dagens uttaksområde (nord
for grusvei) . Brønnen ligger et par hundre meter fra grusv eien , på grensen mellom skog og
åker. Undersøkelsesbrønnen er satt ned ved eksenterboring med foringsrør til hele 75 meter
og d et er tatt ut masseprøver fra 25 nivåer, som hver representerer dybdeintervaller på om
lag tre meter. Massene er i hovedsak sand/grus , der 17 av 25 nivåer består av masser med
gjennomsnittlig kornstørrelse >0,3 mm . Metoden som er benyttet kan imidlertid f øre til noe
underrepresentativitet av finstoff. For ytterligere informasjon om prøvetakingsmetodikk
henvises til NGU - rapport nr. 1 633/1 B (1 980) . Brønnen er tegnet inn i figur 4 nedenfor.

I figur 4 er forsøkt illustrert utbredelsen av finstoff i forhold til sone I slik sonen er foreslått lagt
i revidert utgave. Grus/sand som ligger under finstoff kan være mindre aktuelt for uttak da
dette vil være noe mer kostnadsdrivende. Dette gjelder områdene nord og nord - øst for
dage ns uttaksområde.

Undersøkelses -
brønn II (NGU)
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4.4 Anvendbarhet

Til bruk som byggeråstoff regnes forekomsten som godt egnet med hensyn på bergarts - og
mineralinnhold. Dette er utredet i tidligere rapporter av NGU. I byggeteknisk sammenheng
egner grusen seg til ve g - og betongsformål. NGU knytter derfor sin anvendelsesvurdering til
volumberegninger, der masser med middelkornstørrelse 0,3 mm er satt som grense mellom
egnet og uegnet råstoff. Dette ble da regnet som nedre grense for mørtelsands midlere
kornstørrelse. Slik har NGU beregnet at total t løsmassevolum innenfor sone I og IIA er ca. 35
mill. m3, som inkluderer både masser over - og under grunnvannsspeilet. Volumet av
anvendbare masser (middelkornstørrelse > 0,3 mm) over grunnvannsspeilet er anslått
til 12 mill. m3. Se figur 5 .

Figur 4 : Skisse som viser utbredelse av finstoff i forhold til foreslått plassering av sone I i revidert utgave av
klausuleringsplanen, samt lokalisering av brønner i Dødisgropa og ved Tjorputten.

Sone I ( forslag i revidert
utgave 2012)

Finstoff over
sand/grus (etter
NGU)

Finstoff over sand/grus
innenfor sone I (etter NGU)

Brønnområder

Finstoff over grus

Brønnområdet
i dødisgropa

Brønner ved Tjorputten
Sone 2A

Sone 1

Finstoff over grus

Grus

Grus

Undersøkelsesbrønn
II (NGU, 1980)
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Av dette er imidlertid om lag 2 mill. m3 overd ekt med finstoff (middelkornstørrelse < 0,3 mm),
fordelt slik som vist i figur 5 på forrige side. Ved grus uttak i disse områdene må topplaget
fjernes dersom det skal etableres uttak av anvendbare masser.

Tidligere klausuleringsplan tillot uttak av sand og grus ned til kote 152 moh i sone 2 A o g 155
moh i sone 1. Båndlagt volum sand - og grus over grunnvannsspeilet tilsvarte ca. 4 mill. m3,
noe som betyr at det var ca. 8 mill. m3 uttakbar sand og grus hvorav 2 mill. m3 ligger under
finkornige masser. Grunneier opplyser i forbindelse med høringsu ttalelser for ny
reguleringsplan at det er tatt ut ca. 0,5 mill. m3 med grus.

I det nye forslaget til klausuleringsplan fra 2012 er det forbud mot grusuttak i sone 1, forbud
u nder kote 15 5 moh i sone 2A og kote 152 moh i sone 2B. Dette i nnebærer at det i nnenfor
sone 1 og 2A båndlegges ca. 8 mill. m3 med sand - og grus. Forskjellen i båndlagt volum
sand og grus mellom ny og gammel k lausuleringsplan er dermed ca. 4 mill. m3. Som nevnt er

Figur 5 : Løsmassemektigheter over grunnvannsnivået (Kart fra NGU - rapport 1980).
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en del av dette allerede tatt ut, mens en annen del er mindre tilgjengelig på grunn av
overdekning med finkornige løsmasser.

Alle volumanslag har en betydelig usikkerhet som knyttes både til undersøkelses - og
beregningsmetodikk.

5 KOMMENTAR TIL GRUNNE IERERSTATNING

Hvis det blir aktuelt med grunneiererstatninger for f orbud mo t grusuttak anbefales det å gjøre
nye volumberegninger basert på:

- Vedtatt klausuleringsplan med ny soneinndeling.
- Detaljerte feltundersøkelser med bruk av geofysiske målinger (georadar) og flere

sonderboringer.
- Nye målinger av grunnvannsnivå i etab lerte brønner og eventuelt nye

observasjonsbrønner.
- M er nøyaktige terrengmodelle r.
- Mer avanserte metoder for volumberegninger (GiS).
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Notat : Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015

Rune Solvang, Asplan Viak, 01 .1 2 .2015

Innledning

I forbindelse med reguleringsplan for uttak av sand på Kilemoen er det høsten 2015 gjennomført en
supplerende kartlegging og vurdering av utbredelse av sandfuruskogen på Kilemoen.
Konsekvensutredningen på naturmiljø er ikke oppdatert med data fra 2015, men resultater fra
kartleggingen i 2015 er oppsummert i dette notatet. Fylkesmannen i Buskerud og Ringerike kommune
har stilt krav om en s lik vurdering. Sandfuruskogen på Kilemoen er i forbindelse med nasjonal
kartlegging av sandfuruskog vurdert som svært viktig (A) (Brandrud m. fl. 2014) . For mer inngående
kunnskap om sandfuruskog vises det til (Brandrud m. fl. 2014 ) eller søk på sandfurusk og på nett.
Sandfuruskogslokaliteter fra Kilemoen er pr i dag ikke rapporter i Naturbasen.

Formålet med registreringene i 2015 var å oppdatere beskrivelse og avgrensning av lokaliteten, og
spesielt se på reduksjonen i arealene N1 (ca. 100 daa) samt vurder e arealene på Nedre Kilemoen . For
å verdisette og avgrense sandfuruskoger må det gjennomføres soppregistreringer for at avgrensning
og verdisetting skal bli mest mulig riktig . Avgrensning av sandfuruskog kan være krevende, og det kan
være vanskelig å «skil le klinten fra hveten» dvs. de viktige sandfuruskogene fra de mindre viktig
sandfuruskogene. Rune Solvang samt Gunvor Bollingmo og Terje Spolen Nilsen fra Ringerike
soppforening utførte kartlegging i 2015, hovedsakelig i område N1 og på Nedre Kilemoen.

Figur 1 . Brattkant ned mot Nedre Kilemoen. Brattkanten er dominert av blåbær med svak lågurtpreg i
de undersøkte områdene.

Side 1 av 12
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Figur 2 . Figuren viser uttaksområde N1 samt reduksjon i uttaksområde N1 (nedre tegning) samt
potensiell sandfuruskog på Nedre Kilemoen (sistnevnte mørk grønn farge) .

Side 2 av 12
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Løsmassekart

Figur 3 . Løsmassekart over sentrale deler rundt Hønefoss. Brunt: Breelvavsetninger på Kilemoen,
Hensmoen og Eggemoen. Blått: Tykke marine avsetninger. Gult: Elveavsetninger. Lilla:
Forvitringsmateriale.

Resultat Kilemoen 2015

D et har vært et dårlig soppår i san dfuruskog på Ringerike i 2015 med lite sopp å registrere Gunvor
Bollingmo, Ringerike soppforening pers.medd. samt egne registreringer). Registreringene har dermed
ikke gitt et representativt bilde av soppfloraen i området . Selv arter som er tallrike i gode soppår var
knapt nok oppe i 2015. Noen nye soppfunn ble allikevel gjort. For å få et representativt bilde bør man
helst kartlegge over flere år (minimum 3 år med 3 - 4 besøk gjennom sesongen), men «den langsomme
naturen» er sjeldent synkront og forenelig me d ønsket framdrift i planprosesser. På Kilemoen er det
tidligere registrert verdifull sandfuruskog både innenfor og utenfor uttaksareal, men på grunn av d en
dårlig e sopphøs en t ble det ikke noe særlig mer kunnskap vedrørende eksakt fordeling av rødlistearter
og andre viktige arter innenfor og utenfor uttaksområde eller reduksjon i areal N1 . Det reduserte
området av N1 er strukturmessig og dermed også trolig artsmessig gans ke likt som øvrige deler av N1
så en reduksjon av arealet vil medføre at m er av sandfuruskogen blir ivaretatt, men at det pr i dag ikke
er kjent om dette eventuelt vil bidra til at flere forekomster av for eksempel rødlistearter vil bli
ivaretatt.

Side 3 av 12
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Resultat Nedre Kilemoen

Sørøstre delen av Nedre Kilemoen er også sandfuruskogtype med bærlyng - vegetasjon. I østlige deler
ligger den ikke på så mektige avsetninger som på selve Kilemoen. Nedre Kilemoen består av furuskog
med et større innslag av gran og boreale løvtrær i fuktigere områder, spesielt inn mot den bratte
te rrasseskråningen opp mot selve Kilemoen og i brattkanten ut mot Begna, se for øvrig beskrivelse i
vedlegg . Spesielt ut mot Begna er det sandfuruskog men på mindre mektige avsetninger enn oppe på
Kilemoen. Nordre(vestre) delen av det mørkt grønne området i figur 2 har et dødisgrop preg. Det var
dessverre også her svært lite sopp å finne, og det som ble funnet var hovedsakelig vidt utbredte arter.
Nedre Kilemoen er dårlig undersøkt for sopp i et godt soppår, og framtidige undersøkelser av spesielt
sopp vil me dføre bedre kunnskap for å verdisette og eventuelt avgrense lokaliteten bedre.

Figur 4 . Rødbrun steinsopp. En typisk representant for sandfuruskogene på Ringerike. Foto: Rune
Solvang.

Side 4 av 12
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Resultater sandfuruskoger på Ringerike

En rekke lavereliggende sandfuruskoger på Bymoen, Helgelandsmoen, Sørmoen, Prestmoen og
Lamoen er kartlagt i høst ifbm med naturkartlegging planarbeid E16/Ringeriksbanen (Solvang, Reiso &
Hofton 2015) (Denne rapporten oversendes for øvrig Statens Vegvesen 1.12.2015) . Eggemoen er også
bedre kartlagt i 2014 (se Brandrud 2014). På grunn av en dårlig sopphøst ble antall funn ifbm
planarbeid E16/Ringeriksbanen også mangelfulle. Me n flere sandfuruskoger ble avgrenset som
verdifulle basert på struktur som indikere r potensielt verdifulle sandfuruskoger i tillegg til at det var
kjent en rekke funn av rødlistearter fra før slik at man kunne danne seg et bilde av hvor de rødlistede
artene opptrer i sandfuruskog ifht til vegetasjonsstrukturer, vannpåvirkning og løsmasse forhold . Dette
er blant annet store lav - og mosematter som kan ha forekomster av rødlistede sopper til forskjell fra
lyngdominert furuskoger med tykke råhumusmatter som har mindre potensial. Nå er det samlet sett
en bedre oversikt over hva som er viktige o g hva som er mindre viktige sandfuruskoger på Ringerike.

En lang rekke sandfuruskoger i Norge ble vurdert i rapporten til Brandrud & Bendiksen (2014).
S andfuruskogen på Kilemoen er den viktigste på Ringerike , sammen med Eggemoen og muligens
Prestmoen , opp summerer Brandrud & Bendiksen ( 2014 ). Nyere kunnskap etter de to siste års
kartlegging gjør at selve Prestmoen er vurdert som B - verdi (svakt forbehold om økt verdi på grunn av
sjeldne soppfunn ved nærmere kartlegging) og dermed ikke av samme verdi som Kile moen (A - verdi).
Prestmo - skrenten derimot (dvs. den bratte sørvendte skrenten ned mot Storelva) er vurdert som A -
verdi, og av en spesielt sjelden utforming da den er en meget rik sandfuruskog botanisk (og trolig
soppmessig) og i tillegg består av gammel og grov lavlandsfuruskog. I tillegg er et mindre areal med
den største forekomsten av den sterkt truede plantearten bittergrønn i Norge registrert på Prestmoen.
Denne lokaliteten er gitt A - verdi.

I ngen nye sandfuruskoger med A - verdi (utenom Prestmo - skrenten) er registrert på de øvrige
furu moene som ble registrert ifbm E16/Ringeriksbanen i høst . Det er mulig at enkelte delområder på
de andre furu moene også hadde fått A - verdi hvis man hadde gode soppregistreringer over flere år ,
men trolig er ingen like verdifu lle som Kilemoen og Eggemoen (Tor Erik Brandrud NIN A pers . medd). I
følge Brandrud skiller Kilemoen og Eggemoen seg ut. Tor Erik Brandrud skriver i e - post:  Kilemoen er
den biologisk mest verdifulle av de større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike. Moen har store
arealer med velutviklet, tørr, noe rikere, lavdominert sandfuruskog med et tynt humuslag. Denne
utformingen er et viktig habitat (hotspothabitat) for enkelte sjeldne/rødlistede karplanter, insekter og
en rekke sopparter (sandfuruskogssopper). So ppinventaret (fungaen) er dårlig undersøkt (pr 2015
fremdeles dårlig undersøkt) , men nylige registreringer, bl.a. i samarbeid med Ringerike Soppforening,
har vist at alle deler av Kilemoen huser store bestander av sandfuruskogsarter .

Etter en gjennomgang h østen 2015 er de største delene av den store sandfuruskogen på Prestmoen
som nevnt vurdert som verdi (B - viktig), blant annet på grunn av at Prestmoen har ganske store arealer
med blåbærdominert furuskog, og dermed mindre arealer med lav - og mosematter på v elutviklet
struktur for sjeldne og rødlistede sopper. På Prestmoen er dog to områder utskilt som mindre A -
lokaliteter. og bratte terrassekanten av Prestmoen ned mot Storelva.

I vurderingene av sandfuruskog på Eggemoen skriver Brandrud (2014): Rikere sandf uruskog er “ny”
som naturtype med forvaltningsfokus, og det er derfor foretatt forholdvis begrensede kartlegginger av
denne naturtypen på Ringerike. Basert på dagens kunnskap kan følgende vurderinger gjøres:

1. Moene langs Randselva - Storelva - Begna på Ringerik e er et av de tre viktigste områdene for
biologisk verdifull sandfuruskog i Sør - Norge, og Ringerike kommune har således et regionalt -
nasjonalt ansvar i å ta vare på disse (jfr. Brandrud & Bendiksen 2014).
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2. Eggemoen i vid forstand, inkludert brattskråningene mot Randselva (ved Viul), er en av de tre
biologisk mest verdifulle sandfuruskogsområdene på Ringerike, sammen med Kilemoen og
Prestmoen (altså pr 2014) (muligens er Hensmoen også i samme klasse, men mangfoldet er mindre
dokumentert her). Alle disse tre m oene har forholdsvis store arealer som kvalifiserer til A - verdi.
Samtidig er sentrale arealer på Eggemoen betydelig fragmentert pga. utbygging, noe som trekker
verdiene ned i denne delen av området.

3. Eggemoen skiller seg ut ved større arealer med (kalk)rik utforming av sandfuruskog. Det gjelder
særlig brattskråningene ved Viul i øst - sørøst, men også blåveisrike arealer helt nord på Eggemoen
(Marigårdsmoen). Disse utformingene er mer eller mindre unike for Eggemoen (finnes bare svakt
utviklet på andre moer). De sentrale delene av Eggemoen som nå planlegges utbygd har ikke disse
unike utformingene.

4. Den tørre, lav/mosedominerte utformingen av sandfuruskog, som er biologisk viktig i de sentrale
delene av Eggemoen (inkl. næringsparkområdet), er i regional sammenhe ng aller best utviklet på
Kilemoen.

Kilder

Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2014. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige område for
biologisk mangfold. NI NA rapport 1042.

Brandrud, T. E. 2014. Vurdering av verdifulle sandfuruskoger for biologisk mangf old på Eggemoen, og
sett i sammenheng med moene for øvrig på Ringerike.

Solvang, R., Reiso, S. & Hofton, T. H. H. 2015. Verdivurderinger naturmangfold E16 - Ringeriksbanen.
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Vedlegg: Lokalitetsbeskrivelse sandfuruskog Kilemoen og Nedre Kilemoen

Lokalitetsnr 1. Kilemoen

Naturtype Sandfuruskog

Utforming Intermediær sandfuruskog

Verdisetting Svært viktig (A)

Figur 5 . Avgrensning av lokaliteten Kilemoen.

Innledning:

Lokaliteten er basert på kartlegging i forbindelse med reguleringsplan med konsekvensutredning for
mulig utvidelse av eksisterende sand tak på Kilemoen. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang, Asplan
Viak den 18.9.2011. Lokaliteten ble i tillegg befart for sopp av Terj e Spolén Nilsen 05.10.2011. Tor Erik
Brandrud , NINA og Ringerike soppforening har befart de nordre deler av lokaliteten i forbindelse med
nasjonal kartlegging av sandfuruskoger i 2013. Lokaliteten er igjen befart av Rune Solvang og Gunvor
Bolli ngmo 9.9.2015 samt flere ganger av Ringerike soppforening høsten 2015 ifbm med oppfølgende

1

2
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undersøkelser konsekvensutredning av det eksisterende sandtaket på Kilemoen. For øvrig er
lokaliteten undersøkt ved enkelte tilfeller av medlemmer i Ringerike soppfo rening de siste årene .

Beliggenhet og naturgrunnlag:

Lokaliteten består av store og mektige løsmasseavsetninger nord for det eksisterende sand taket deler
av Kilemoen består av . Lokaliteten grenser i nordøst mot et par hogstflater. Lokaliteten er dermed ikke
sammenhengende med lokaliteten Nedre Kilemoen. For øvrig er lokaliteten avgrenset av veger i vest
og nord ( riksvegen 172 i vest og grusveg til sandtaket i nord ) samt sandtak i sør og nord.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:

Lokaliteten består av sandfuruskog hovedsakelig av «lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype
A1a i Fremstad 1997) med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull. I områder med mer
sluttet vegetasjon finnes en tykk mosematte bestående hovedsakelig av furumose og etasjemose.
Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her klassifiseres vegetasjonstypen som «blåbærskog i blåbær -
utforming» (vegetasjonstype A4a i Fremstad 1997).

Figur 6 : Sandfuruskog på Kilemoen med et utbredt nett av stier (foto: Rune Solvang).

Artsmangfold:

Tresjiktet er nesten 100 % dominert av furu på selve Kilemoen. Karplantefloraen i naturtypelokaliteten
er fattig og triviel l med dominerende art er som blåbær, tyttebær, krekling , stri kråkefot og marimjelle.
Vanlijerot forekommer spredt. Det er gamle registreringer av mogop (NT) på Kilemoen gjort av
botaniker Ove Dahl i 1889, men dagens status for mogop er usikker. Soppfloraen derimot er rik.
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Gjen nom registreringer i 2011 ble det påvist 29 arter, inkludert de to rødlistede arter, besk storpigg1

( VU ) og furufåresopp Albatrellus subrubescens (N T). Ellers ble det registrert vanlige sopparter som
r iddermusserong, brunkjøtt bukkesopp, sennepslørsopp, rustbrunpigg, rødskivekanelslørsopp,
rødrandkjuke, vanlig svovelsopp, furuskjellpigg, furuskrubb, rødbrun steinsopp, rimsopp,
dråpemusserong, rødbrun pepperriske, seig kusopp, brungul musserong, rød stubbemusserong, vanlig
lakssopp, meltraktsopp, fiolkjuke , furuskjellpigg, sleipslørsopp, fløyelspluggsopp, aprikosslørsopp,
sotvokssopp, gullkjuke, flekkjuke og kantarell. I 2013 ble ytterligere rødlistede sopparter funn og andre
sjeldne arter som ennå ikke er vurdert i rødlistesammenheng. Dette var moslørsopp ( Cortinarius
pinophilus VU; ett funn i nordre del ) , f urufåresopp ( Albatrellus subrubescens N T; flere nye funn),
r osenfotkremle ( Russula roseipes N T; flere steder), l akrismusserong ( Tricholoma apium  N T; flere
steder) ,  Cortinarius violilamellatus (N T) og b il leslørsopp ( Cortinarius coleoptera D D; mange steder). I
tillegg er det funnet (til dels større) forekomster av en del sjeldne og spesialiserte sandfuruskogsarter
som slørsoppene  Cortinarius pinigaudis ,  C. clarobrunneus , kremslørsopp ( C. leucophanes ),
gløde slørsopp ( C. odhinni ), mørk moslørsopp ( C. suberi ), trevlesoppen Inocybe sambucina , ustripet
kastanjemusserong ( Tricholoma stans ), blå brunpigg ( Hydnellum caeruleum ) og teglrød
kragemusserong ( Tricholoma focale ). I 2015 er det svarthvit sølvpigg ( Phell o don niger  N T) også
registrert. Totalt er dermed seks rødlistede sopparter registrert på Kilemoen.

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning:

Et nettverk av store og små turstier krysser gjennom lokaliteten. Turstie ne anses som positivt for
naturverdiene da dette medfører noe slitasje og blottet mineraljord som er gunstig for en del sopp .
Derfor opptrer en rekke rødlistearter langs stier på lokaliteten. Skogstrukturen består overveiende av
høyreiste furu trær , men skoge n er ikke spesielt gammel og det er lite død ved og biologisk gamle trær
på grunn av utstrakt plukkhogst av eldre trær. Få furutrær har en omkrets over 1.00 meter i omkrets.
Det meste av skogen på Kilemoen skal ha blitt hogd ned på begynnelsen av 1930 - tall et av Ole G. Kihle
(Gnr 51, bnr 1) , men hvorvidt det sto igjen frøtrær eller om hele området ble flatehogd er usikkert .

Skjøtsel og hensyn:

Skogen bør optimalt sett få lov til å utvikle seg fritt. Særlig flatehogst er ødeleggende, mens plukkhogst
trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens dokumenterte verdier. Åpen trefrøstillingshogst er
negativt. Det er lite død ved i området og det ville være positiv om dødved - mengden økes over tid.
Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til furutr ærne (gjennom mykorrhiza) slik at hogst
av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan ødelegge l ivs vilkårene for disse soppene.

Verdisetting:

Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av at dette er en av de aller mest verdifulle
sandf uruskogene på Ringerike og i regionen for øvrig. Kilemoen er den biologisk mest verdifulle av de
større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike , spesielt av den tørre og lavdominerte typen . Moen
har store arealer med velutviklet, tørr, noe rikere, lavdomi nert sandfuruskog med et tynt humuslag.
Denne utformingen er et viktig habitat (hotspothabitat) for enkelte sjeldne/rødlistede karplanter,
insekter og en rekke sopparter (sandfuruskogssopper). Pr 2015 er s ju rødlistede sopparter registrert.
Blant annet av den meget sjeldne slørsoppen Cortinarius violilamellatus .

1 Denne var tidligere bestemt til blåfotstorpigg Sarcodon glacopus men ved en gjennomgang av det norske
materialet dreier dette seg om besk storpigg. Blåfotstorpigg er trolig ikke registrert i Norge, men den nært
beslektede Sarcodon pseudoglacopus trolig er det.
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Lokalitetsnr Naturbasen 2 . Nedre Kilemoen

Naturtype Sandfuruskog

Utforming Intermediær sandfuruskog

Verdisetting Lokalt viktig (C)

Figur 7 . Avgrensning av lokaliteten Nedre Kilemoen.

Innledning:

Lokaliteten er basert på kartlegging i forbindelse med reguleringsplan med konsekvensutredning for
mulig utvidelse av eksisterende sandtak på Kilemoen. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang, Aspla n
Viak den 9 .9.201 5 (brattkanten ned fra Kilemoen) og 17.11.2015 (hele lokaliteten) . Enkelte delområder
av l okaliteten er i tillegg befart av Ringerike soppforening. Det er en stor usikkerhet knyttet til
avgrensning. Spesielt gjelder de helt flate moene ne d mot industriområdet som ved nærmere
kartlegging av sopp kanskje ikke kvalifiserer som naturtypelokalitet, i hvert fall ikke alt. Noen mindre
småflater med ungskog inngår som en del av arronderingen.

1

2
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Beliggenhet og naturgrunnlag:

Lokaliteten ligger øst og nordøst for og nedenfor kanten av de mektige løsmasseavsetningene på
Kilemoen . Mot Begna består lokaliteten av flate furumoer, mens de nordre delene består av et
småkupert dødislandskap med variert topografi inklusive nord til østvendte bratt kant er ned mot
Begna . Lokaliteten grenser til hogstflater og ungskog , i sør mot en stor hogstflate mot industriområdet
på Nedre Kilemoen og i nord mot hogstflater, ungskog og traktorveger. I sør er grensa skarp, mens den
i nord er glidende.

Naturtyper, ut forminger og vegetasjonstyper:

Lokaliteten består av sandfuruskog og er ført til utforming intermediær sandfuruskog, men store deler
av lokaliteten består av blåbær( lyng ) furuskog med . Svak lågurt skog og partier med småbregneskog
opptrer også.

Artsmangfold :

Tresjiktet er furudominert men innblanding av gran og boreal e løvtrær . Det er et større innslag av gran
og boreale løvtrær som gråor, rogn, bjørk og selje i fuktigere områder, spesielt inn mot den bratte
terrasseskråningen opp mot selve Kilemoen og i br attkanten ut mot Begna . Også i dødisgropene inngår
det en del løvtrær. Karplantefloraen i naturtypelokaliteten er hovedsakelig fattig med røsslyng,
krekling, tyttebær, hårfrytle, linnea, myk kråkefot , stri kråkefot og storbregner (nedvisnet på
kartleggings tidspunktet 17.11). Fingerstarr, gjøksyre og snerprørkvein forekommer i brattkanten mot
Begna. Rikere lågurtvegetasjon ble ikke registrert. Vani l jerot forekommer også her spredt. Soppfloraen
er lite undersøkt . B illeslørsopp ( Cortinarius coleoptera DD ) og f urufåresopp ( Albatrellus subrubescens
N T er registrert. Potensialet for rødlistede jordboende sopp vurderes som størst i brattkanten ut mot
Begna samt trolig i og ved dødisgropene. For øvrig er en rekke vanlig forekommende sopper registrert.
Det er et potensial for rødlistede vedboende sopp på død ved i brattkanten ut mot Begna, men
potensialet vurderes som svakt.

Fremmede arter:

Ingen fremmede arter er registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning:

Et nettverk av store og små turstier krysser gj ennom lokaliteten. Turstiene anses som positivt for
naturverdiene da dette medfører noe slitasje og blottet mineraljord som er gunstig for en del sopp.
Lokaliteten er død ved fattig da det er drevet et aktivt skogbruk i hele området, men de bratteste
parti ene mot Begna har en del død ved av furu og bjørk samt gadd av gråor. Et fåtall bjørk med grov
sprekkebark (opp mot 1.55 m i omkrets) er regis trert. Furutrær med beskjedne dimensjoner dominerer
(0.70 m i omkrets), men furutrær opp mot 1.60 m i omkrets oppt rer i brattkanten. Enkelte stier går
gjennom l okaliteten.

Skjøtsel og hensyn:

Skogen bør optimalt sett få lov til å utvikle seg fritt , men siden spesielt de flate nedre delene på Nedre
Kilemoen er attraktive skogbruksareal vil det trolig bli gjennomført hogst her senere . F latehogst er
ødeleggende, men plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens dokumenterte verdier.
Åpen trefrøstillingshogst er negativt. Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til
furutrærne (gjennom mykorrhi za) slik at hogst av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan
ødelegge livsvilkårene for disse soppene. Det er lite død ved i området og det ville være positiv om
dødved - mengden økes over tid.
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Verdisetting:

Lokaliteten er vurdert som lokalt vi ktig (C) da deler av området består av sandfuruskog med et
potensial for funn av rødlistede sopper. Nærmere soppundersøkelser bør gjennomføres over flere år
for å dokumentere forekomst av rødlistede og sjeldne arter knyttet til naturtypen.

Side 12 av 12



1

INNSPILL TIL HOVEDKOMITEEN FOR MILJØ - OG AREALFORVALTNING
OG FORMANNSKAPET

Gjelder sak:

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk
Kilemoen – 1. gangsbehandling.

Jeg viser til saksframlegget, som jeg finner ufullstendig og delvis misvisende.

1. I s aksframlegget bør det komme fram at Direktoratet for
mineralforvaltning i brev av 21.09.2017 har gitt driftskonsesjon for
grus uttak på deler av min eiendom såframt Hæhre stiller de nødvendige
sikkerhetsgarantier. Dette vil bli imøtekommet.

2. Gjennom klausul eringsavtalen fra 1985 har kommunen samtykket til
grusuttak på hele den delen av min eiendom som omfattes av
klausuleringssonen. Avtalen innebærer gjensidige forpliktelser og
rettigheter. Avtalen er undertegnet av ordfører, og
klausuleringsbestemmelsene er godkjent av kommunestyret.

3. Klausuleringsbestemmelsene i avtalen har samme form som en
reguleringsplan: De er kartfestet , soneinndelt og konkrete mht.
uttaksdybde og drift av grustaket. Bestemmelsene regulerer hvordan
driften skal foregå, blant annet med forbud mot lagring av kjøretøy,
drivstoff mv. Klausuleringsbestemmelsene har også vært på høring hos
offentlige instanser.

4. Etter grundige vurderinger forut for avtaleinngåelsen i 1985 regulerer
klausuleringsbestemmelsene forholdet mellom grunnvann og grusu ttak.
D et kan ikke påvises noen form for forurensning fra virksomhe ten , verken
før eller etter at avtalen trådte i kraft . I 1970 - årene ble det for øvrig også
produsert oljegrus i grustaket (noe som i dag ikke er tillatt etter avtalen) ,
uten at dette har e tterl att spor. Avtalen innebærer allerede en streng
regulering av hensyn til vanninteressene. At virksomheten ikke har ledet
til forurensing etter flere tiårs drift , viser at avtalen på en god måte
ivaretar formålet om kombinerte grus - og vanninteresser.

5. Grustaket har vært i drift siden slutten av 1960 - tallet. All drift i grustaket
etter 1985 har foregått i tråd med avtalen. Avtalek lausuleringen
inneholder ingen bestemmelser om varighet i tid eller maks - eller
minimumsvolum for uttak per år. Dette betyr at grustaket har vært i lovlig
drift fra slutten av 1960 - årene og fram til i dag.
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6. I saksframlegget blir det hevdet at lagring av kjøretøy, drivstoff,
kjemikalier etc. representerer en stor forurensningsfare. Slik lagring er
allerede forbudt i henhold til kl ausuleringsbestemmelsene, noe som
praktiseres strengt under driften av grustaket . Slik lagring som kommunen
viser til , utgjør følgelig ingen reell forurensningsfare i dag .

7. Når kommunen nå skal utarbeide en ny reguleringsplan, vil det naturlige
og mest hensiktsmessige være å inkludere gjeldende
klauseringsbestemmelser som en integrert del av planen. Dermed vil det
heller ikke være behov for en separat detalj regulering . Dette var for øvrig
også lagt til grunn i kommunens egen forløper til nåværende
reguleringsplanforslag, nemlig «Plan - og utredningsprogram – Kilemoen
vannverk. Foreløpig utkast 18.01.2011.»

8. Dersom sikringssonene - slik de er foreslått av AsplanViak - blir vedtatt, vil
store volum med gr us på min eiendom bli båndlagt , i størrelsesorden mer
enn 2 millioner kubikkmeter . Dette er et ekspropriasjonsartet inngrep,
som jeg i så fall vil kreve erstatning for. Jeg viser i denne forbindelse til
utredningen fra kommunens egen konsulent, AsplanVia k , datert 2016 - 03 -
11, hvor det heter:

« I følge § 47 i Vannressursloven er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til
skyld for skade eller ulempe på eiendom eller rettigheter fra et
konsesjonsgitt vassdragstiltak. På grunnlag av en godkjent
klausuleringsplan m ed restriksjoner på arealbruk, må det derfor
utarbeides nye avtaler med berørte grunneiere innenfor sone 0, I og II .
Innenfor sone III er det ikke foretatt behov for endring i
grunneieravtalene i og med at arealbruken er styrt av annet l ovverk
(kommu nens arealplan, plan - og bygni ngsloven og
forurensningsloven). Erstatningen må beregnes på grunnlag av
størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i
forhold til innskjerp inger på grusuttak beregnes som volum .»

9. Sandfuruskogen på Kilemoen sies å ha nasjonal verneverdi. Dersom
verneverdiene har nasjonal prioritet, bør staten gå inn og vedta vern i
medhold av naturmangfoldloven. Dermed blir staten erstatningspliktig for
et s likt vernetiltak , a kkurat som kommunen er ansvarlig for eventuelle
vernetiltak fra kommunens side . Uansett er det bare beskjedne
forekomster av denne typen skog på min eiendom, og det er meg bekjent
heller ikke registrert noen rødlistearter der.

10. Jeg har forståelse for at kommunen ønsker en sikker vannforsyning med
høy kvalitet , og jeg som grunneier er enig i dette . Jeg har gjennom hele
prosessen forsøkt å være behjelpelig , og jeg har uten betingelser stilt min
eiendom til disposisjon for blant annet prøve boring. Dersom eiendommen
min påføres strengere restriksjoner som følge av utvidet
vannverksvirksomhet fra kommunens side, ønsker jeg imidlertid en
rettmessig kompensasjon for de tapene dette vil påføre meg .
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11. Min erfaring med beredskapsarbeid tilsier imid lertid at kommunen har
gjort et uheldig valg mht. reservevannforsyning. Kommunen har gjort seg
avhengig av ett grunnvannsmagasin, og en tilførselsledning over en lang
strekning. Dette kunne vært unngått ved valg av en annen
reserve vannkilde.

Støa, 4. oktober 2017,

Hans Anton Støen
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Tildeling av driftskonses¡on etter mineralloven for Støen grustak ¡

Ringerike kommune. Tiltakshaver: Hæhre Entreprenør AS

1,. Tildeling av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)viser til
sØknad om driftskonsesjon datert 1. desember 2OL4 fra Hæhre Entrepren6r AS med

organisasjonsnummer 986 42O 010. Hæhre Entreprenpr AS med organisasjonsnummer
986 42O 010, heretter benevnt <Tiltakshaver> eller <Tiltakshaveren>, gis med dette
driftskonsesjon etter mineralloven 5 43.

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av sand og grus i Jordfallet grustak på

eiendommen gnr./bnr. 52/1 i Ringerike kommune. Mineralforekomsten tilhører
kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 91 dekar og fremgår av kart over
konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 30. august 2007, avsatt til
hensynssone for grunnvann og LNF-område. Det foregår en pågående planprosess for
å få omsøkt område regulert til grustak/masseuttak.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt imedhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF, se vedlegg 4.

Dersom Tiltakshaver ønsker â gjøre vesentlige awik fra driftsplanen, skal dette på

forhånd godkjennes av DMF. DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og
profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

SVATBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02t292
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2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 400 000, som beskrevet i

vedtakets punkt 5.L1 , for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak

etter mineralloven 55 49 og 50, jf. mineralloven 5 5L.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles ved innbetaling av et grunnbeløp stort NOK

150 000, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.1 1 , begge deler til
bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tlltakshaver lkke kan

råde over denne på noc vis.

lnnen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:

(¡ ) lnngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;

(¡ i) Dokumentert ¡nnbetal¡ng av grunnbeløp stort NOK 150 000 til pantsatt

bankkonto;
(¡ i¡ ) Etablert pant i konto til fordel for DMF, se vedlegg 3.

2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten

ugrunnet opphold.

2.4.Øvriee vilkår
DMF setter ytterligere ett vilkår ved tíldeling av driftskonsesjon for Støen grustak

Frem til kommunen har vedtatt ny reguleringsplan med tilhørende klausulplan, settes

følgende restriksjoner i denne konsesjo nstildelingen :

1 . Hvis det i ettertid registreres sandfuruskog i eller rundt konsesjonsområde som

kan komme i konflikt med uttaksvirksomheten, må tiltakshaver inngå idialog
med kommunen for å sikre at slik sandfuruskog hensyntas.

2, Tiltakshaver skal ikke ta ut grus i innenfor sone I i forsalg til nytt
klausuleringskart.

3. I sone ll A i forslag til nytt klausuleringskart skal det ikke tas ut grus under kote

1 55. Lagring og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor
denne sonen, og må videre skje på plasser med tett underlag. Slike plasser skal

godkjennes av Mattilsynet.
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3. Godkjenning av driftsplan
DMF godkjenner driftsplanen for Støen grustak. Godkjent versjon av driftsplanen er
ved lagt dette konsesjonsvedta k.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens $ 17, hos

følgende høringsinsta nser Ringerike kom m u ne, Buskerud fyl keskom m u ne,

Fylkesmannen i Buskerud, NVE Region Øst, Mattilsynet og omkringliggende naboer

Høringsperioden var fra 30. juni 2Ot7 til 23. augusl 20LT

DMF har mottatt høringsinnspillfra Ringerike kommune, Mattilsynet, Buskerud

fylkeskommune og Ellen Oppen. Fra hpringsuttalelsene har DMF særlig merket seg

følgende:

Ringerike kommune
Ringerike kommune uttaler at Støen grustak i gjeldende kommuneplan er avsatt til
LNF-område og markerer nedslagsfelt for drikkevann. Kommuneplanen er under
revisjon og forslag til ny arealdel har vært på høring offentlig ettersyn.

Kommunen bemerker at omsøkt område er foreslått avsatt til råstoffutvinning på 30

dekar i ny kommuneplan. Planlagt område avsatt til råstoffutvinning er område som
per i dag er berørt av tidligere uttak, og som det ¡ht. nyte klausuleringssoner og

bestemmelser for Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. Kommunen

uttaler at det vil bli stilt krav om detaljregulering for uttaksområdet.

Videre uttaler Ringerike kommune følgende isin høringsuttalelse:

Rinserike Vannverk
<Det foreligger en klausuleringsplan for området fra 1984 (sonekart og

bestemmelser følger vedlagt). Området det søkes driftskonsesjon for ligger i

sone 2 og 3 i klausuleringsplanen.

Nye krav fra NGI har gitt behov for ny klausulering, og kommunen ønsker å

fastsette dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Forslag til ny

klausuleringsplan med sonekart og besk¡telsesbestemmelser er utarbeida av

Asplan Viak. Dette følger vedlagt. Her er det mer informasjon om bakgrunnen

for soneinndelingen og bestemmelsene. Ny klausuleringsplan danner grunnlag

for hensynssoner og bestemmelser i forslag til ny reguleringsplan for området.

Av hensyn tilvannkilden er det lite ønskelig med ytterligere utvidelse og drift
av eksisterende grusuttak. I denne forbindelse viser vi også til uttalelse fra
Miljørettet helsevern i kommunen, som følger vedlagt.

Området består av åpne grusmasser som gir en kort vei/tilgang til
grunnvannet, og fjerning av dette vil gjøre grunnvannet sårbart for
forurensing. Vegetasjonsdekket som er i terrenget i dag er en viktig

a
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beskyttelse/buffer for <sur> nedbør og forurensing, og bør ikke fjernes. Det er
allerede i dag bekymring iforhold til eksisterende uttak, da masseuttak bidrar

til å redusere umettet sone, og dermed nedsettes magasinets naturlige

renseevne. Det er videre en forurensningsrisiko knytta til selve driften av

uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, kjemikalier etc.).

Vi gjør oppmerksom på at området er hovedkilde og reservekilde til Ringerike

vannverk. Ved bortfall av disse kildene vil man ikke klare å levere vann til
Hønefoss og omegn. Nærmeste egna overflatevannkilde er Tyrifjorden eller
Sperillen som vil medføre at det vil gå lang tid før en kilde er på plass.

Rett nord for grusuttaket går en bilvei som er adkomstvei ned til Tjorputten
(brønnområde). På kart som fplger søknad om driftskonsesjon er uttaksreal

markert helt inntiladkomstveien. Denne adkomstveien må bestå, og det må

settes av en sikringssone for å trygge denne veien. I deler av uttaksarealet er
det i dag tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt skråning fra

veien og ned i uttaket>r.

Naturmangfold: sandfuruskog
(Uttaket ligger i et område med sandfuruskog, som er en naturtype med

begrenset utbredelse i Norge. Sandfuruskogen på Kilemoen ervurdert som

nasjonalt verdifullt naturmangfold (verdi A). I Ringerike forekommer
sandfuruskog på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen. Landbrukskontoret

vurderer at den samla belastningen på sandfuruskog i Ringerike har nådd

smertegrensen. En stor del av sandfuruskogen er nedbygd, planlagt

necibygci, aiierede tatt i bruk som masseuttak eiler reguiert til framticiig

masseuttak.

a

Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet, og vurdert å

være en av de mest verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av

viktige soppforekomster. Verdien begrunnes bl.a. med områdets størrelse

og innhold av en rekke krevende rødlista sandfuruskogarter.

Områderegulering for Kilemoen Sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt
06.O4.2OL7. Planvedtaket er påklaget, og klagebehandling pågår. Av hensyn

til sandfuruskogen ble uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt

til uttak i kommuneplanens arealdel. Etter reduksjonen gir planforslaget

mulighet for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser. Uttakets levetid er anslått til
ca 55 år, gitt en årlig uttaksmengde på 330 000 tonn.

Sandfuruskog på Kilemoen ble kartlagt av Asplan Viak i 2015. Området som

ble kartlagt omfatter ikke området det nå søkes konsesjon for, men vi antar

at skogen i dette området er av tilsvarende type som ellers på Kilemoen.

Naturmangfold må kartlegges før det eventuelt åpnes for ytterligere
grusuttak iområdet>.

Kommunen utrykker samtidig bekymring for hvilken konsekvens

konsesjonsområdet kan få overfor friluftsområdet. Kilemoen er et bynært

friluftsområde og er klassifisert som et B-friluftsområde.

4
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a Eksisterende uttak oa søknadsplikt etter plan- oq bvqninosloven
<Kommunen anser at det er skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen

grusuttak etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i

1995. Det er uenighet mellom grunneier og kommunen om dette temaet.
Grunneier mener drift av uttaket er lovlig, og at det ikke foreligger
sØknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

Kommunen sendte 05.04.2016 et forhåndsvarsel om pålegg om stans til
Hæhre Entreprenør 45. Dette brevet følger vedlagt. Her er kommunens
vurdering av saken nærmere beskrevet, herunder kommunens vurdering av

klausuleringsavtalen fra 1985 >.

a Konsesionsområde
<l konsesjonssøknaden er omsøkt areal oppgitt t¡l 130 daa. På kartet som

følger søknaden, er konsesjonsområde og uttaksareal vist. Arealmåling i

vårt kartsystem viser at markert konsesjonsområdet er ca 92 daa, og

uttaksareal ca 75 daa. Det er altså et relativt stort awik mellom oppgítt
areal, og kartfesta areal>.

Dersom konsesjon innvilges ber vi om at det blir nøye klarlagt hvilket
område det gis konsesjon for.

Kommunen har foretatt en innmåling av kanten rundt eksisterende uttak,
og har kommet til at om lag 40 daa er berørt av tidligere uttak>.

a Kommunens vurderine av konsesionssoørsmålet
<l høringsbrevet ber dere offentlige etater ut fra eget ansvarsområde,

vurdere om det er forhold som tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges,

eventuelt om det skal stilles vilkår om avbøtende tiltak.

Ringerike kommune mener driftskonsesjon ikke bør innvilges. Uttaket
ligger i et område med flere interesser som vil berøres av et uttak.
Kommunen er særlig bekymret for konflikten mellom drikkevannshensyn

og grusuttak.

Dersom direktoratet likevel vil gi driftskonsesjon, er det etter kommunens
mening svært viktig å avklare konsesjonsområdet nærmere, samt
konsekvenser av uttaket. Hvilket område skal det gis konsesjon for, til
hvilket nivå og med hvilke krav og forutsetninger. Dette er tema som best

avklares gjennom en planprosess etter plan- og bygningsloven. Kommunen

anser videre at direktoratet vil ha et bedre grunnlag for å vurdere en

sØknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en reguleringsplan

for uttaket>.

DMF sin kommentor:
DMF tar uttalelsen til etterretning, og minner om at tiltakshaver er forpliktet til å følge
fremtidig oreolplon. Vedtas forslog til ny areoldel hvor Støen grustok blir avsatt til 30
dekar for råstoffutvinning, medfører dette ot tiltokshaver ikke kan drive utenfor
gjeldende arealplan, jf. plon- og bygningsloven 5 77-6. Da det er usikkert når oppdotert
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kommuneplon eller reguleringsplon vedtos, vurderer DMF det som hensiktsmessig å

ikke sette saken pö vent.

DMF hqr godkjent driftsplonen for ítøen grustak, hvor blont onnet DMF har vurdert ot
uttaksvirksomheten legger opp til en god ressursutnyttelse. DMF bemerker i den

forbindelse at driftskonsesjon gitt i medhold ov mineralloven ikke erstotter krav om

tillotelse, godkjenning eller konsesjon fra annen lovgivning.

DMF viser til at det er forbudt å forurense uten tillotelse, jf. forurensningsloven 5 7.

Forbudet omfotter ogsû forurensning ov drikkevann og alle oktiviteter som kon

medføre fore for at drikkevonn blir forurenset, jf. drikkevannsforskriften 5 4. Hvorvidt

uttoksvirksomheten på Støen grustok utgjør en <fare>t for at grunnvonnskilden blir

forurenset, er en vurdering mottilsynet som fagmyndighet og Ringerike kommune som

plonmyndighet må vurdere. DMF minner i den forbindelse om drikkevannsforskriften $

26, som pålegger kommunen å ivareto drikkevannshensyn ved utorbeidelse av

kommuneplan og reguleringsploner. På bokgrunn av forslag til ny klausuleringsplon

utorbeidet ov Asplan Viak, har DMF vurdert det som hensiktsmessig å sette vilkår til
tildeling ov driftskonsesjon for Støen grustok, se vedtakets punkt 5.7. DMF har vært i
dialog med tiltakshaver, som aksepterer at det kun tos ut grusmasser innenfor sone ll A

inntil ytterligere avklaringer mellom grunneier og Ringerike kommune foreligger.

På bakgrunn ov ot forslog til ny kommuneplon er under revisjon og kommunen vil stille

krov om detaljregulering for området, vurderer DMF det som hensiktsmessig å sette

som vilkår at DMF forbeholder seg retten til å sette ytterligere vilkår dersom planarbeid

med tilhørende bestemmelser/konsekvensutredning for området tilsier det, se punkt

2.4. i vurcieringen er ciet iagt vekt på ai pionorbeiciet kon tiiføre saken nye

opplysninger, for eksempel forurensning eller naturmongfold, som taler for ot vedtok

om tildeling ov driftskonsesjon bør endres.

DMF oppfordrer til en tett dialog mellom tiltokshaver, Ringerike kommune og

Mottilsynet for å forhindre ot grusen i Støen grustak mister sin funksjon som noturlig

hygie n isk bo rrie re for g runnvo n net.

DMF har utføn søk i Naturbase og Artskart den 23. juni 2077. Søket go ingen funn ov

sondfuruskog i eller rundt konsesjonsområdet. Ved vedtok om tildeling av

driftskonsesjon forholder DMF seg til at det ikke foreligger noe funn i Naturbase. DM F

vurderer det likevel som hensiktsmessig å sette som vilkår ot tiltakshaver må revidere

driftsplanen hvis etterfølgende kartlegging viser at sandfuruskog ligger i og rundt

konsesjonsomrödet og uttoksvirksomheten kommer i konflikt med sandfuruskogen, se

punkt 2.4 og punkt 5.7.

I forhold tilvegstandard og vedlikehold av veg viser DMF til ot Ringerike kommune er
vegmyndighet for kommunale veger. For privote veger er det som utgangspunkt eierne

og brukerne ov veien ifellesskop som skalvedlikeholde veien etter offentlige
minstemå\, jf. veglova 5 54. Videre oppfordrer DMF tiltakshover ö iverksetter tiltak slik

at veien ikke påvirkes av uttaksvirksomheten.

Hvo gjelder friluftsområdet på Kilemoen og den påvirkning mosseuttaket kon medfører,

er dette et planspørsmål Ringerike kommune hor myndighet til å avgiøre i kraft av

plan- og bygningsloven. DMF oppfordrer tiltakshover å se på muligheter for å ivareta

området som tren¡ngs- og friluftsområde og vise hensyn til mennesker og dyr rundt
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uttaksområdet. I den forbindelse vises det til den generelle sikringsplikten etter
minerolloven 5 49.

DMF bemerker at konsesjonsområdet har et totolareal på 97 dekar, ikke 730 dekar som

Ringerike kommune viser til, se vedtokets punkt 7 og vedlegg 7 <kort over
konsesjonsområde>. Tiltokshaver hor tidligere oppgitt feil anslått størrelse på omsøkt
oreal i søknodsskjemo, datert 7. desember 2074.

Mattilsvnet
Mattilsynet anbefaler at det ikke tildeles driftskonsesjon i det omfang det er sØkt om.

Det vises til at omsøkt område berører hensynssone for grunnvann og at området
strekker seg inn i sone 2 og 3 av sikringssoner rundt Ringerike vannverk. Videre
opplyser Mattilsynet at grunnvannskilden er av stor verdi og forsyner mer enn 20 000

mennesker.

Mattilsynet frem heve r avslutn ingsvis følgende a nbefa linger:

<Mattilsynet anbefaler at det ikke gis driftskonsesjon for StØen grustak i

Ringerike kommune i det omfang som det er søkt for.

Ringerike kommune har kommuneplanens arealdel 20L7-2O3O ute på høring.

Denne inneholder reviderte forslag til hensynssoner og sikringssoner for
drikkevann og grunnvannsforsyning i området rundt Ringerike vannverk
Kilemoen. Vi mener det er uheldig å behandle konsesjonssØknaden før den nye

planen er vedtatt.

I behandling av søknaden ber vi dere om at dere tar inn i deres vurderinger at
det omsøkte masseuttaket foregår innenfor hensynssonene 2 og 3 til
drikkevannskilden til Ringerike kommunes innbyggere. Det er per i dag ingen

va rig uavhengig reserveva nnforsyni ng.

Vi ber dere om å også vektlegge tilstrekkelig de negative konsekvensene

aktiviteter i tilknytning til masseuttaket vil kunne ha for drikkevannskilden til
Ringerike kommunes innbyggere, viktig infrastruktur og næringsliv.

Drikkeva nnsforsyning e r sa mfun nskritisk infrastru ktu r, herunder va n n til
sanitære forhold>.

DMF sin kommentar:
DMF tor uttalelsen til etterretning. I forhold til uttolelse om Støen grustak og Ringerike

vonnverk Kilemoen, vises det til kommentar til hgringsinnspill fra Ringerike kommune
og vedtakets punkt 5.7. DMF oppfordrer til en tett diolog mellom tiltokshover,
Ringerike kommune og Mottilsynet for ö forhindre at grusen i Støen grustak mister sin

funksjon som naturlig hygienisk borriere for grunnvonnet.

Buskerud fulkeskommune:
Buskerud fylkeskommune uttaler at de ikke har opplysninger om automatisk fredete
kulturminner i omsøkt område. Dersom det finnes automatiske fredete kulturminner i

konflikt med uttaksvirksomheten, må det gis dispensasjon fra kulturminneloven før
disse kan fjernes.

7
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DMF tor uttolelsen til etterretning. Det er etter kulturminneloven 5 3, jÍ. I 8, ulovlig å

iverksette tiltok som kon medføre skode p(t outomatiske fredete kulturminner. For slike

tiltqk skal det søkes om tillotelse før tiltaket plonlegges iverksott, slik ot myndighetene

kqn tø stilling til om og på hvilken måte tiltoket eventuelt kan iverksettes.

Ellen Oppen

Ellen Oppen er grunneier av gbnr. 52/9. I sitt høringsinnspill uttaler Ellen Oppen at
St6en grustak ikke på noen måte må innskrenke en fremtidig utnyttelse av gbnr. 52/9 i

Ringerike kommune. Det bes om at denne forutsetningen tes med i planen for Støen

grust¿¡k.

DMF sin kommentor:
DMF tor uttalelsen til etterretning, og bemerker ot driftskonsesjon kun tildeles for deler

av gbnr. 52/7. Uttaksvirksomheten skalsåledes ikke direkte berøre gbnr. 52/9.

Hans Anton Støen:

Hans Anton StØen er grunneier av gbnr. 52/1. Grunneier er uenig i at grustaket utgjør

en forurensningsrisiko og uttaler at det har blitt drevet grusuttak på området i 50 år,

uten forurensning av grunnvann. Grunneier bemerker at klausuleringsbestemmelsene

fra L984, med soneinndeling, var basis for en avtale mellom Ringerike kommune og

grunneier i forbindelse med et erstatn¡ngsskjønn for å kompensere for begrensinger

for grunneiers mulighet til å ta ut grus. Forutsetningen var at grusuttak skulle drives i

samsvar med klausuleringsbestemmelsene. Avtalen er ikke tidsbegrenset, og

inneholder ingen bestemmelser om maksimalvolum bortsett fra kotebegrensning.

Grunneier bemerker at iorsiag tii ny soneinncieiing ikke endrer den rettsiige statusen

for grustaket. For å endre grunneiers rett til å ta ut grus ut over det som er fastsatt i

klausuleringsavtalen, må kommunen inngå ny avtale med grunneier eller vedta

reguleringsplan med nye bestemmelser som begrenser uttak uttaler grunneier.

Videre har grunneier følgende bemerkninger til Ringerike kommunens høringsinnspill:

Grustaket representerer en forurensningsrisiko på grunn av lagring av

kjüetøy, drivstoff og kjemikalier. Dette forekommer ikke, ettersom

klausuleringsbestemmelsene inneholder forbud mot dette

b. Meg bekjent representerer ikke sur nedbør lenger noen fare i dette området.

c. Sandfuruskog: Forekomsten av sandfuruskog ligger i det alt vesentlige på

naboeiendommene. På min eiendom er det lommer av furuskog, men for 6vrig
er det blandingsskog med overgang til ren granskog. Etter det jeg kjenner til, er

det ikke registrert rØdlistearter på min eiendom.

d. Friluftsliv: Den overveiende delen av friluftslivet i området foregår på

naboeiendommen isør.

DMF sin kommentor:
DMF tar uttolelsen til etterretning. lforhold til avtalen om klausuleringsbestemmelser

for Støen grustak og fremtidig orealutnyttelse, er dette forhold Ringerike kommune i
kroft ov plan- og bygningsloven er rette myndighet.

a
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5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og

bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven 5 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn

10 000 m3 masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.

Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det
legges vekt på om søker er <skikket> til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det
skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det
legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skalgis driftskonsesjon skal det også

legges vekt på hensynene angitt i mineralloven I 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av

hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden

5.1 Utvinningsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen

fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr. 52f t, som dokumentasjon for
utvinningsrett.

5.2 Tiltakets arealmessige status
Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av sand og grus i Jordfallet grustak på

eiendommen gnr./bnr. 52/1 i Ringerike kommune. Mineralforekomsten tilhører
kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal pä ca. 91 dekar og fremgår av kart over
konsesjonsområde, se vedlegg 1.

5.3 Prosjektets Økonomi
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra
de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

5.4 Driftsplan
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som

vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent

av DMF, se vedlegg 4.

Driftsplanen skal være et styringsverktØy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket,
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.
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Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket.

Beskrivelsen og kart- og snitt - tegninger presenterer det planlagte uttaket av

forekomsten innenfor arealet pä 91 dekar. Totalt volum grusreserver som skal tas ut er
estimert til ca. 2 600 000 m3. Årlig uttak vilvariere med markedet, men planlagt uttak
pr. år er 50 000 m3.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for StØen grustak kan godkjennes.

Planen arrses å tilfredsstille de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering

legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i

forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,

bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gj6re endringer og tilpasninger i

forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsket ãt gJøre vesentlige awik fra den til
enhver tid gjeldende dríftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som

dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent

driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver

foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det
nØdvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift
Kravet om at driiten skai skje på en bergiagiig forsvariig måte innebærer at aktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved

vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 SØkers kompetanse for drift av forekomsten
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven 5 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal

ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Nils Smetbak som bergteknísk ansvarlig for uttaket.
Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og

oppfyller forskrift ens kva lifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av

forekomsten.

5.7 Miliømessige konsekvenser av utvinning
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til m¡ljøet vektlegges

DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.

Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket.
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Forurensning

Ringerike kommune har i samarbeid med Asplan Viak utarbeidet forslag til ny
klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen (datert 1L.03.2016). Ringerike
kommune uttaler i sitt hpringsinnspill at forslag til ny klausuleringsplan danner
grunnlag for hensynssoner og bestemmelser i forslag til ny reguleringsplan for
området. I klausuleringsplanen er tilknytningen mellom grunnvannskilden og Støen

grustak redegjort for, og forslag t¡l avbøtende tiltak er foreslått. DMF viser særlig til
forslag til nytt klausuleringskart og dens soneinndelinger.

StØen grustak ligger i influensområde for hovedvannkilden for Ringerike vannverk. Den

naturlige beskyttelsen til grunnvannsmagasinet er sårbart på grunn av Støen grustak,

som strekker seg over sone I og sone ll A i forslag til ny klausuleringplan. Utvinning av

grus bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes magasinets naturlige
reserveevne. Forurensing kan videre oppstå på grunn av bruk/lagring av kjøretØy,

drivstoff, kjemikalier ol. Det er således en generell forurensningsrisiko knyttet til selve

driften av uttaket.

I forslag til ny klausuleringsplan for Ríngerike vannverk Kilemoen vises det til
avbøtende tiltak for å unngår forurensning av grunnvannskilden. lnnenfor sone I

foreslås det forbud mot uttak av grus. lnnenfor sone ll A foreslås forbud mot uttak av

grus under kote 155. Lagríng og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje

utenfor sone ll A, og må videre skje på plasser med tett underlag. Slike plasser skal

godkjennes av Mattilsynet.

Ut ifra de opplysninger som foreligger om hvilke konsekvenser Støen grustak kan ha

overfor grunnvannskilden, vurderer DMF det som hensiktsmessig å sette vilkår til
vedtak om tildeling av driftskonsesjons, se punkt 2.4, jf . mineralloven 5 2 bokstav d. I

vurderingen er det lagt vekt på faglig vurdering i forslag til ny klausuleringsplan,
grustakets forurensningsrisiko for grunnvannskilden og høringsinnspill fra Ringerike

kommune og Mattílsynet. DMF vurderer det som hensiktsmess¡g å t¡ldele
driftskonsesjons, da grusressursene på StØen grustak er av NGU klassifisert som en

nasjonal viktig ressurs og uttaket er samfunnsØkonomisk viktig.

Biologisk mangfold - vurdering etter noturmongfoldloven
Naturmangfoldloven 5 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i

naturmangfoldloven SS 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 23. juni

2OL7l lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser

kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven 5 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes
vedtak i saken. F6re-var-prinsippet i naturmangfoldloven 5 9 kommer dermed ikke til
anvendelse.

I høringsinnspill fra Ringerike kommune, se punkt 4, antar kommunen at det eksisterer
sandfuruskog rundt og i konsesjonsområdet. Sandfuruskogen på Kilemoen er vurdert
som nasjonalt verdifullt naturmangfold (verdi A) og er rØdlistet. DMF har ved søk (23.

juni 2017) i Naturbase ikke fått treff for sandfuruskog rundt eller i konsesjonsområdet.
DMF vurderer det likevel som hensiktsmessig å sette som vilkår at tiltakshaver må

revidere driftsplanen hvis etterfølgende kartlegging viser at sandfuruskog ligger i og

rundt konsesjonsområdet og uttaksvirksomheten kommer i konflikt med
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sandfuruskogen, se punkt 2.4. I vurderingen er det lagt vekt på området ikke er
kartlagt for sandfuruskog og at sandfuruskog er rødlistet.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med

forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven 5 4 eller
forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven $ 5.

Jf. naturmangfoldloven 5 10 skal den samlede belastning på økosystem og

naturmangfoldet i regionen vurderes.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon

innvilges.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
Forvaltning og bru( av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og

nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører

nØdvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og

dyr.

Tiltakshaver opplyser at adkomstvei ned til grustaket er stengt med låsbar bom og skilt

om adgang forbudt er satt opp. Videre opplyser tiltakshaver at skråninger fortløpende
planeres med skråningshelninger minimum 1:2.

Vi har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges

5.9 Tiltakets beiydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus,

pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne

samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Tiltakshaver opplyser i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av grus og stein

som vil anvendes til fyllinger, tomt og veianlegg.

5. 1 0 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Etter avsluttet drift opplyser tiltakshaver at området skal planeres med skråninger L:>

eller slakkere og tilpasses omkringliggende forhold. Videre skal stedegen vegetasjon

plantes. Grunneier planlegger å benytte området til skogbruk.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er

tilfredsstillende, og således ikke noe avgjØrende moment mot at konsesjon gis.

5. 1 1 Økonomisksikkerhetsstillelse
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven 5 2-1 fremsatt forslag til
sikkerhetsstillelse i sin søknad om dríftskonsesjon. DMF fastsetter endelíg krav til
sikkerhetssti llelsen.

Tiltakshaver vurderer at det ikke er behov for økonomisk sikkerhetsstillelse til sikrings-

og avslutningstiltak etter mineralloven. Det vises til at område og skråninger rundt
grusta kket pla neres fortløpende, skrå ninge r på legges sted I ige vegetasjonsmasser,

område beplantes av grunneier. Videre vises det til at det ikke er faste installasjoner i

grustaket som må demonteres eller fjernes ved avsluttet drift.
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5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter
forskrift til mineralloven 5 2-l tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være

tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 400 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og

oppryddingstiltak etter mineralloven 55 +S og 50, jf. mineralloven 5 51. Ved

vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets kompleksitet,
massetype, potensiellforurensningsfare, beliggenhet, og lokal beskaffenhet. I tillegg
har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne-
og uforutsette kostnader.

5.1L.2. Sikkerhetsstillelsens form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven 5 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensíktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved innbetaling av et grunnbeløp oB ved individuell fondsavsetning, begge deler
til bankkonto som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal

etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven 59 4-4 t¡l 4-6. Tiltakshaveren skal ikke

ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Grunnbeløp

Etter DMFs vurdering er det nØdvendig å stille krav om innbetaling av grunnbelØpfor â

ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning.

Tiltakshaver skal derfor innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet
innbetale et grunnbeløp til bankkonto med NOK 150 000. Beløpet er satt ut ifra en

vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

lndividuell avsetning, avsetningsperiode og ovsetningens stgrrelse
Deretter skal Tiltakshaveren BlØre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 4OO 0OO er nådd. Arlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års

uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK O,O7 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal

bygges opp over en periode påt 20 âu, det vil si rundt NOK 13 000 pr år. I søknaden er
uttak anslått til 180 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 0,07 pr tonn.

lnnbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
lnnestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en

oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den

eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og

oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede

driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF
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underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av

om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide

en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som

fremkommer over, og finner av den grunn nØdvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om

dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten
Etter forskrift til mineralloven S 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak

orn endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling, og

tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av

mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet
Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at

konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det

kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort
dersom:

Utvinningsretten for statens m inera ler slettes

avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører

skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter

mineralloven 5 37 andre ledd bokstav a

a

a

a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av

utvinningsretten.

7. Tiltakshaversplikter
Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift
Senest en uke fpr oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding t¡l DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding t¡l DMF før driften midlertidig stanses eller legges

ned, i henhold til mineralloven 5 44.

Driften skalutføres med varsomhet

Dríften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig.

Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i

henhold til mineralloven 5 48.

Forsvarlig sikring og opprydding
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller

tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på

områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven 5 49.

Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven

5 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er

avsluttet, i henhold til mineralloven SS 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når

oppryddingen skal være avsluttet.
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Ansvar for bergteknisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse
¡ ât driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere,

nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
. at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
. at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via <MinSide> på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn

sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har

minera liseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage
Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar

med reglene iforvaltningsloven kapittel Vl.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes

klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen

må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å se saksdokumentene, etter forvaltningsloven 55 18 og 1.9.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seniorrådgiver

Geir Sigurd Hovig
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derþr ikke håndskrevne signoturer,

Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig
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Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard  

Postboks 3021 Lade 

 

7441 TRONDHEIM 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/4187-4 36727/17 GNR 52/1 14/01749-13 07.11.2017 

 
Klage på vedtak om driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune 

gnr/bnr 52/1 

 

Viser til brev fra Direktoratet for mineralforvaltning (heretter direktoratet) datert 16.10.2017 

med tildeling av driftskonsesjon for Støen grustak. Tiltakshaver er Hæhre Entreprenør AS. 

Ringerike kommune anser at kommunen har rettslig klageinteresse, og påklager vedtaket om 

driftskonsesjon. Ringerike kommune forholder seg til klagefrist 07.11.2017, med utgangspunkt 

i at vedtaksbrevet er registrert mottatt hos kommunen 17.10.2017.  

 

Tildelt driftskonsesjon 

Direktoratet tildeler Hæhre Entreprenør AS driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for Støen 

grustak, gnr/bnr 52/1. Konsesjonsområdet er ca 91 dekar og er kartfestet i vedlegg til 

vedtaksbrevet.  

 

I tildelingsbrevet gjør direktoratet oppmerksom på at driftskonsesjon etter mineralloven ikke 

erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annet lovverk.  

 

Konsesjonen gis med vilkår knyttet til godkjent driftsplan, økonomisk sikkerhet og bergteknisk 

ansvarlig. Videre settes følgende vilkår, med bakgrunn i forslag til ny klausuleringsplan og 

pågående reguleringsprosess for området:  

 

Frem til kommunen har vedtatt ny reguleringsplan med tilhørende klausulplan, settes følgende 

restriksjoner i denne konsesjonstildelingen:  

1. Hvis det i ettertid registreres sandfuruskog i eller rundt konsesjonsområde som kan 

komme i konflikt med uttaksvirksomheten, må tiltakshaver inngå i dialog med 

kommunen for å sikre at slik sandfuruskog hensyntas.  

2. Tiltakshaver skal ikke ta ut grus i innenfor sone I i forslag til nytt klausuleringskart.  

3. I sone IIA i forslag til nytt klausuleringskart skal det ikke tas ut grus under kote 155. 

Lagring og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne 

sonen, og må videre skje på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av 

Mattilsynet.  

 

Fram til reguleringsplanen er vedtatt skal det altså jf. tildelt driftskonsesjon ikke tas ut grus 

innenfor sone 1 i forslag til nytt klausuleringskart, og ikke under kote 155 i sone 2A.  
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Klage på vedtak om driftskonsesjon 

Klageinteresse 

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med 

forvaltningsloven kapittel VI. Ringerike kommune anser at kommunen har rettslig 

klageinteresse. Kommunen har tilknytning til saken på flere måter.  

 

Kommunen er eier av Ringerike vannverk Kilemoen, og er som vannverkseier pliktet å sikre 

farekartlegging-/håndtering og at drikkevannet er helsemessig trygt, jf. drikkevannsforskriften § 

5 og 6.  

 

Som planmyndighet etter plan- og bygningsloven har kommunen ansvar for å ivareta hensyn 

etter denne loven. I mange tilfeller innebærer dette en interesseavveining mellom ulike hensyn. I 

denne konkrete saken er relevante hensyn blant annet bærekraftig masseforvaltning, 

drikkevannssikkerhet, naturmangfold og friluftsliv. Kommunen plikter å ta drikkevannshensyn 

under utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser 

etter relevant regelverk. Videre skal kommunen i samarbeid med vannverkseier vurdere 

behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette iht. 

drikkevannsforskriften § 26.  

 

Kommunen anser at kommunens interesse i saken er svært aktuell, da den omhandler 

drikkevannssikkerheten for over 20 000 mennesker i Hønefoss-området. Videre er saken 

spesielt aktuell nå, da området er under regulering med formål å ivareta 

drikkevannssikkerheten. I reguleringsprosessen foreslås det endringer i forhold til gjeldende 

klausuleringsplan for drikkevannskilden, både når det gjelder soneinndeling og bestemmelser.  

 

Forhold som påklages 

Kommunen klager på at direktoratet har tildelt driftskonsesjon for Støen grustak gnr/bnr/52/1. 

Kommunen er bekymret for sikkerheten for drikkevannskilden i området, og den usikkerheten 

tildelt driftskonsesjon gir. Grunnlaget for denne usikkerheten er også at det i denne saken er 

ulik oppfatning mellom grunneier og kommunen om uttakets status etter plan- og 

bygningsloven. Vilkårene knytta til konsesjonen gir etter kommunens vurdering ikke 

tilstrekkelig sikkerhet. Nærmere begrunnelse for klagen framgår nedenfor. Kommunen ber om 

at klagen gis oppsettende virkning.  

 

Kommunen mener behandling av søknad om driftskonsesjon burde avventet behandling av 

reguleringsplan for området. Videre er det svært uheldig at det gis driftskonsesjon for et 

område som er vesentlig større enn det som er foreslått avsatt til råstoffutvinning i revidert 

arealdel av kommuneplanen, og foreslås regulert til steinbrudd og masseuttak i pågående 

områderegulering. Konsesjonsområdet er 91 daa, og foreslått areal til råstoffutvinning i 

arealdelen er ca 30 daa. Areal som per i dag er berørt av tidligere uttak er ca 40 daa.  

 

Konsesjonsområdet grenser til et område hvor det er kartlagt sandfuruskog, vurdert som 

nasjonalt verdifullt naturmangfold. Dette er en naturtype som har blitt mer aktuell de senere 

årene, og selv om gjennomført kartlegging foreløpig ikke framgår i naturbasen er dette et 

relevant hensyn i området. Eventuell forekomst av denne naturtypen i konsesjonsområdet er 

ikke kartlagt, og føre-var-prinsippet burde vært nærmere vurdert her. Videre burde kartlegging 

av naturverdier i området vært gjennomført før tildeling av konsesjon.  
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Kommunen viser også til direktoratets forespørsel vedrørende masseuttak i Ringerike 

kommune, datert 05.10.2017. Her framgår det at direktoratet har behov for mer informasjon fra 

kommunen i forbindelse med saksbehandling av ulike søknader om driftskonsesjon i Ringerike 

kommune. Spørsmålene i brevet omhandler blant annet kommuneplanen og områderegulering 

for Ringerike vannverk Kilemoen. Ringerike kommune svarte på forespørselen 27.10.2017. 

Kommunen stiller spørsmål ved at direktoratet etterspør mer informasjon som grunnlag for 

saksbehandlingen, og parallelt med dette sender forhåndsvarsel om vedtak til tiltakshaver og 

videre brev med vedtak om driftskonsesjon 16.10.2017 – altså før direktoratet har fått 

tilbakemelding på sin forespørsel. Som forvaltningsmyndighet har direktoratet en plikt til å 

sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Her etterlyses mer 

informasjon fra kommunen, uten at det i videre saksbehandling gis tidsmessig rom for å 

inkludere denne informasjonen. Kommunen mottok heller ikke varsel om vedtak om 

driftskonsesjon, og fikk dermed ikke mulighet til å uttale seg om den konkrete utformingen av 

vedtaket.   

 

Kommunen ønsker også å opplyse om at det i forbindelse med områdereguleringen er 

utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Beredskapsplanen er todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analysen 

og beredskapsplanens operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21. Dersom 

disse dokumentene kan ha betydning for direktoratets vurdering i saken, kan direktoratet evt. 

anmode om innsyn.  

 

Kommunens høringsuttalelse og direktoratets vurdering av denne 

Kommunen viser til sin høringsuttalelse i konsesjonssaken, datert 22.08.2017. Kommunen 

konkluderte her med at driftskonsesjon ikke bør innvilges, og var særlig bekymret for 

konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Dersom direktoratet likevel ville gi 

konsesjon, ba kommunen om at konsesjonsområdet og konsekvenser ble nærmere avklart. 

Herunder hvilket område det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og 

forutsetninger. Kommunen mente disse temaene best avklares gjennom en planprosess etter 

plan- og bygningsloven, og at direktoratet ville ha et bedre grunnlag for å vurdere søknad om 

driftskonsesjon dersom det først utarbeides en reguleringsplan for uttaket. Kommunen påpekte 

også verdier knytta til naturmangfold og friluftsliv i området.  

 

Direktoratet vurderte det som hensiktsmessig å ikke sette saken på vent, da det er usikkert når 

kommuneplan og reguleringsplan blir vedtatt. Samtidig påpekes det på direktoratets nettsider at 

det er en fordel at masseuttak har en godkjent reguleringsplan når direktoratet skal behandle 

konsesjonssøknaden. Dette begrunnes slik:  

Arealet for masseuttaket vil då vere klart definert, og viktige omsyn vil vere avklarte på 

førehand. Mellom anna vil krav frå forureiningslovverk og naturmangfaldlova kapittel 

II vere behandla og lagde til grunn i godkjenninga av reguleringsplanen. Dersom 

etterbruk av området er avklart i reguleringsplanen, vil dette kunne verke inn på krav 

om å setje i stand området etter at uttaket er avslutta. Dette kan igjen verke inn på krav 

om å stille økonomiske garantiar for å sikre at det blir gjennomført sikrings- og 

oppryddingstiltak etter minerallova. 

 

I kommentar til høringsuttalelsen minner direktoratet om at tiltakshaver er forpliktet til å følge 

fremtidig arealplan. Kommunen vil her bemerke at dette krever en vurdering av hva som er å 

anse som et igangværende lovlig tiltak som kan fortsette uavhengig av ny plan, og hva som er 
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en vesentlig utvidelse. I denne saken er det uenighet mellom grunneier og kommunen om dette 

spørsmålet.  

 

I vedtaksbrevet påpeker direktoratet flere ganger at driftskonsesjon etter mineralloven ikke 

krav erstatter krav om tillatelse, godkjenning eller konsesjon etter annet lovverk. Dette er en 

viktig presisering, som kommunen også ønsker å understreke. Kommunen anser at det er 

skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak etter innføring av søknadsplikt etter 

pbl. 1995, og at det skulle vært søkt om dette.  

 

Direktoratet minner om at kommunen skal ivareta drikkevannshensyn ved utarbeidelse av 

kommuneplan og reguleringsplaner, jf. drikkevannsforskiften § 26. Drikkevannssikkerhet er et 

overordna hensyn for kommunen, og for Ringerike vannverk Kilemoen ønsker kommunen å 

sikre vannkilden gjennom bruk av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

 

Direktoratet viser til at det er Mattilsynet som fagmyndighet og kommunen som planmyndighet 

som må vurdere om uttaksvirksomhet ved Støen grustak utgjør en fare for forurensning av 

grunnvannskilden. I den sammenheng viser vi til Mattilsynets høringsuttalelse, hvor de som 

fagmyndighet anbefaler at det ikke tildeles driftskonsesjon i det omfang det er søkt om. Videre 

mener Mattilsynet det er uheldige å behandle konsesjonssøknaden før den nye planen er vedtatt. 

Kommunen støtter Mattilsynets anbefaling.  

 

Konsesjonsområdet grenser direkte mot eneste adkomstvei til brønnområdet ved Tjorputten. I 

deler av området er det tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt skråning fra 

veien og ned i uttaket. Kommunen ba i høringsuttalelsen om at det avsettes en sikringssone for 

å trygge denne veien. Så langt kommunen kan se er ikke dette hensyntatt av direktoratet, og 

dette er også en av grunnene til at vedtaket påklages.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Gunn Edvardsen 

kommunalsjef samfunn 

  

   
  Guro Li 

  arealplanlegger 

  guro.li@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi:  

Hæhre Entreprenør AS, Postboks 73, 3371 VIKERSUND, tiltakshaver 

Hans Anton Støen, Vøyen terrasse 29E, 1384 ASKER, grunneier  

Mattilsynet Lokasjon Brumunddal, Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL 

Guttorm Jakobsen, advokat   

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Ringerike kommune 

Formannskapet, Ringerike kommune 
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lnnsigelse til tildeling av
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INNSIGELSE TIL TILDELING AV DRIFTSKONSESJON FOR STøEN
GRUSTAK I RINGERIKE KOMMUNE GNR./BNR. 52lI

Viser til å ha mottatt brev av 16.10.2017 om tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for
Støen grustak i Ringerike kommune. Tiltakshaver: Hæhre Entreprenør AS.

Mattifsynet gir i brev av 23.08.2017 en uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grustak i
Ringerike kommune

I høringssvaret anbefaler vi at det ikke gis driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune i

det omfang som det er søkt for.

Mattilsynet fremhever trygt drikkevann som avgjørende for folkehelsen. En trygg og sikker levering
av drikkevann til befolkning og næringsliv er en betingelse for god folkehelse og for et
velfungerende samfunn. Samfunnsutvikling (befolkningsøkn¡ng, aktivitetsøkning) og klimaendring
vil medføre større belastning på drikkevannskilder og nedbørsfelt. Dette vil etter vår mening
medføre stadig økende behov for beskyttelse i framtida, og dermed kreve en streng vurdering av
aktivitet nær drikkevannskildene.

Det er et viktig prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt som mulig baseres på
kilder som fra naturens side har god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er viktig at
beskyttelsestiltak reduserer risikoen for forurensning av kilden mest mulig. Ved å velge gode og
beskyttede kilder reduserer man behovet for vannbehandling og man reduserer helsemessig risiko
knyttet til svikt i behandlingen.

Vi ga følgende anbefaling i vår høringsuttalelse:

Mattilsynet anbefaler at det ikke gis driftskonsesT'on for Støen grustak i Ringerike kommune
i det omfang som det er søkt for.

Ringerike kommune har kommuneplanens arealdel 2017-2030 ute pä høring. Denne
inneholder revidefte forslag til hensynssoner og slknngssoner for drikkevann og

Mattilsynet
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og
Valdres

Saksbehandler: Anita Klemensdottir
Tlf: 22400000
E-posl: oostmottak(amattilsynet.no
(Husk mottakers nevn)

wìvwmattllsUnet.no
Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01



grunnvannsforsyning i området rundt Ringeike vannverk Kilemoen. Vi mener det er uheldig

á behandte konseEbns søknaden før den nye planen er vedtatt.

t behandting av søknaden ber vi om at dere tar inn i deres vurderinger at det omsøkte

masseuftaËet foregär innenfor hensynssonen e 2 og 3 tit drikkevannskilden til Ringerike

kommunes innbyggere. Det er per i dag ingen varig uavhengig reservevannforsyning'

Vi ber dere om å ogsà vekttegge titstrekketig de negative konsekvensene aktiviteter i

titknytning til - gerike kommunes

innbyggere, êr samfunnskritisk

infrastruktur,

Vi kan ikke se at innspillene er tatt med i søknadsbehandlingen.

I driftskonsesjonen skriver direktoratet at det ikke er hensiktsmessig å sette behandling av

sãknaden på vent da det er usikkert når oppdaûert kommuneplan eller reguleringsplan vedtas'

Oirektoratet oppfordrer heller til en tett dialog mellom tiltaksh.aver, Ringerike kommune og

Mattilsynet foi å forhindre at grusen i Støen-grustak mister sin funksjon som naturlig hygienisk

barriere for grunnvannet.
vi ,"n", at-påoegynte reguleringsplan med formål å ivareta drikkevannssikkerheten må foreligge

før det qis konseslón for riasseuttak i området. Gode drikkevannskilder er en verdifull naturressurs

ror rát"r uar" iå. Grunnvannskilden på Kilemoen er av stor verdl og tbrsyner mer enn 20 000

mennesfer (inkl. industri, næring, skoler, helseinstitusjoner osv.) med drikkevann.

lnnsigelse

Vi mener at tildelingen ikke er i

Med hilsen

Anita Klemensdottir

Dette dokumentet er etektronisk godkient og sendes uten signatur.

Dokumenter som mà ha signatur blir itillegg sendt i papirversion.

tråd med nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i

2014, om bedre beskyttelse av drikkevannskilder'
- -a ..:- -- Lit -^-^t.-i4 ^^ ,,ana.Êarattninn nn drikkevann ldfikketlannSfofSkiften) $ 26

Maf[llsyneI vlsel [ll ,-urù^rlr¿ utt, va,tt,tv,èt""'Y vv u"'r'rvve'r" t

Kommunens plikter, hvor kommunen skálta ãrikkevannshensyn når den utarbeid"er arealdelen av

kommuneplanen og reguleringsplaner, og fastsette nødvendige restriksjoner for å beskytte

råvannskilder og vanntilsigsområder.
Mattilsynet viser også til d-rikkevannsforskriftens $ 4 Forurensning, hvor det gis forbud mot alle

"t
tiuitát"r, fra vanñtilsigsområdet til tappepunkteñe, som medfører fare for at drikkevannet blir

forurenset.

Direktoratets behandling av søknaden bør utsettes til Ringerike kommunes kommuneplan, arealdel

2017-2030 er vedtatt. Dãnne inneholder reviderte forslag til hensynssoner og sikringssoner for

drikkevann og grunnvannsforsyning i området rundt Ringerike vannverk Kilemoen.

Vi kan ikke se at det foreligge for drikkevannssikkerheten til grunn for

driftskonsesjonen og at dette drikkevannskilden er tilstrekkelig sikret.

Dersom vedtaket blir stående ko for forurensning av grunnvannet på Kilemoen

ãg gjri" det vesenflig-uánit
"ligere

for Ringerike kommune. som eier av Ringerike vannverk

Kilemoen å etterkom-me plikten-til å beskyt[e drikkevannskilden i henhold til drikkevannsforskriftens

krav.
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2. desember 2017 

Til Direktoratet for mineralforvaltning  

 

Vedrørende driftskonsesjon for Støen grustak i Ringerike kommune gnr/bnr 52/1 

 

 

Jeg viser til Ringerike kommunes klage av 8. november 2017 og brev av 17. november 2017, hvor 

kommunen gir kommentarer til brev fra Mattilsynet datert 9. november 2017. Jeg har ikke sett 

Mattilsynets brev, men har enkelte kommentarer til kommunens klage og brev.  

 

Dette innspillet fra min side er først og fremst ment å adressere kommunens anførsel om at klagen bør 

gis oppsettende virkning. Jeg antar at jeg vil få separat anledning til å uttale meg i forbindelse med en 

eventuell klagebehandling.  

 

Innledningsvis ønsker jeg å kommentere at Kommunen i brevet av 17. november skriver at den «antar 

[at] Mattilsynet ønsker å påklage» Direktoratets vedtak av 16. oktober 2017. Jeg opplever det som 

uheldig at kommunen her går langt i å tillegge Mattilsynets brev et rettslig innhold (nemlig som formell 

klage) uten at dette fremgår klart av det tilsynet selv har skrevet. Jeg viser også til at tilsynets brev er 

datert mer enn tre uker etter at tilsynet ble orientert om Direktoratets vedtak (ref. postjournal 

tilgjengelig på tilsynets nettside). Dersom tilsynet hadde ment å klage på vedtaket, har det 

formodningen mot seg at tilsynet ikke ville ha overholdt klagefristen på tre uker.   

 

Når det gjelder kommunens klage og anmodning om oppsettende virkning vil jeg minne om at 

kommunens planer om å utvide drikkevannsvirksomheten på vår eiendom har vært gjenstand for flere 

års saksbehandling. Gjennom denne har det ikke fremkommet noen opplysninger eller dokumentasjon 

som tilsier at uttak av grus innenfor rammen av den vedtatte driftskonsesjonen innebærer risiko for 

drikkevannsinteressene (verken i henhold til eksisterende drikkevannsvirksomhet eller ny/utvidet 

virksomhet). Dette tilsier at det ikke foreligger noen saklig grunn til å suspendere den vedtatte 

driftskonsesjonen utfra drikkevannsinteresser.  

 

Kommunen skriver i klagen at uttak på eiendommen også bør avvente reguleringsplan på grunn av 

potensielle sandfuruskoginteresser. Den vesentlige delen av sandfuruskogforekomsten i området 

ligger ikke på min eiendom, men på naboeiendommen. På min eiendom er det kun enkelte og 

begrensede lommer av sandfuruskog. Kommunen har allerede akseptert uttak på naboeiendommen 

hvor mesteparten av sandfuruskogen befinner seg. Det fremstår dermed som noe betenkelig og 

vilkårlig at kommunen gir uttrykk for at vern av sandfuruskogen tilsier at det ikke bør tas ut grus på 

nettopp min eiendom, men uten at det samme gjør seg gjeldende for naboeiendommen.  

 

Kommunen skriver at relevante forhold bør avklares gjennom reguleringsplanprosess, og at 

driftskonsesjonsbehandlingen bør avvente denne. Jeg vil påpeke at arbeidet med reguleringsplan har 

pågått i mer enn syv år, og viser til at utkast til planprogram ble fremlagt i 2010. I lys av den lange 

saksbehandlingen ville det etter min oppfatning vært svært uheldig dersom Direktoratets 

konsesjonsbehandling og eksisterende virksomhet på min eiendom skulle måtte utsettes/opphøre i 

påvente av et uforutsigbart og langvarig planarbeid.  

 

Jeg vil også legge til at virksomheten på min eiendom tidligere har vært gjenstand for en nøye 

avveiing av grus- og vanninteresser, noe som har resultert i en gjensidig og detaljert 

klausuleringsavtale mellom kommunen og meg. All grusvirksomhet på min eiendom har i alle år 

foregått innenfor rammene av klausuleringsbestemmelsene.  

 



2. desember 2017 

Jeg finner det på denne bakgrunn urimelig at kommunen nå ber om at klagen gis oppsettende 

virkning. Dersom kommunen virkelig mener at det er avgjørende å få på plass en reguleringsplan før 

nye grusuttak kan skje, burde kommunen ha vedtatt slik plan for mange år siden.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hans Anton Støen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3414-8  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 4/18 

 

Saksprotokoll - Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafalléen 2 (jf. 

pbl § 12-8). 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag: 

"1. Kommunen anbefaler oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafallèen 2 – Oppstart 

av planarbeid.» 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Strandes (H) forslag, ble rådmannens 

innstilling vedtatt mot 3 stemmer (H og FrP) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/3414-7   Arkiv: PLN 999  

 

Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av 

planarbeid  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafalléen 2 (jf. 

pbl § 12-8). 

 

 

Sammendrag 

Lafton Eiendom fremmer forslag til detaljregulering for Telegrafalléen 2. Bebyggelsen 

innenfor felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 og 2 etasjer for leiligheter. Felt BKB 1 er i 

dag regulert til forretning/ kontor/ tjenesteyting. Planområdet ligger innenfor 

planavgrensningen til områderegulering for Hønefoss (plan nr. 431), hvor planarbeid pågår 

(og skal etter planen sluttbehandles på nyåret 2020). 

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse 

regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det 

ikke vil være igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller 

uteoppholdsareal med kvalitet. I områdereguleringen for Hønefoss vil det søkes løsninger for 

å ivareta behov for uteopphold/rekreasjon på større arealer som vil være felles for flere 

utbyggingstomter/flere kvartaler, og også hvilke parkeringsstrategier som kan være aktuelle 

for byen Hønefoss (trafikksystem/redusert transportbehov).  

 

Ved å avvente områdereguleringen så vil det for Telegrafalléen 2 sin del gjøre eiendommen 

mer egnet for boliger, ved at deler av dagens parkeringsarealer kan transformeres til lek og 

samvær nær bolig, og som bedre kan skjermes fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang 

på sol. 

 

Det vises også til at desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de 

overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk vil også 

genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten.  

 



På denne bakgrunn er rådmannens anbefaling at oppstart av arbeid med detaljregulering for 

Telegrafalléen 2 avventer slik at den kan utformes og behandles i henhold til føringer som blir 

gitt i områdereguleringen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble den 5.10.2017 avholdt oppstartsmøte med Lafton Eiendom AS vedrørende ordinær 

endring av reguleringsplan for Telegrafalléen 2 (plan nr. 371) (jf. vedlagt referat fra 

oppstartsmøtet og oversiktskart). 

 

Oppstartsmøte ble bestilt fordi bebyggelsen innenfor felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 

og 2 etasjer for leiligheter (jf. vedlagte snitt).  

 

En innføring av boligformål innenfor felt BKB1 må behandles som en ordinær endring av 

gjeldende regulering, endringen er for omfattende til å behandles som en mindre endring (jf. 

lovkommentaren til plan- og bygningslovens kapittel 12 § 12-14).  

 

I gjeldende reguleringsplan er felt BKB 1 regulert til forretning/ kontor/ tjenesteyting.  

  

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Dagens bruk i eksisterende bygg er blant annet forretninger, fysioterapi, Lafton Eiendom AS 

mm. Bygget er i 2-3 etasjer derav en underetasje. Utearealene er i bruk til parkering, renovasjon 

og atkomstvei til naboblokka (leiligheter med adresse Telegrafalléen 2A) og består av 

asfalterte flater.  

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i detaljregulering nr. 371 Telegrafalléen 2 vedtatt av KS 

30.4.2015 (sak 63/15) (vedlagt).   

 

Planområdet består av to eiendommer:  

o gnr. 45 bnr. 38 - felt BKB1   

o gnr. 45 bnr. 359 - felt BBB1 

 

Eiendommen hvor det ønskes innført boligformål er gnr. 45 bnr. 38 (blant annet felt BKB1 i 

planen). Den er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Tillatt utnyttelsesgrad er maks. 

3800 m2 BRA og maksimal gesimshøyde er kote +95.  

 

Den andre eiendommen i planen er gnr. 45 bnr. 359 (blant annet felt BBB1), som er regulert 

til bolig – blokkbebyggelse (adresse Telegrafalléen 2A). 

 

Reguleringsplanen består ellers av felles vei (avkjørsel), parkering og renovasjonsanlegg.  

 

Felt BBB1 har tinglyst rett til avkjørsel over felt BKB 1. 

 

Planinitiativet 

Bebyggelsen innenfor felt BKB1 ønskes påbygget med hhv. 1 og 2 etasjer for leiligheter (ca. 

16 leiligheter) (jf. vedlagte illustrasjoner). 

 



Med hensyn til etablering av boliger på denne eiendommen er det knapt med arealer, og en 

konflikt mellom behov for parkeringsareal og uteoppholdsareal. Plassering av areal for 

lekeplass, for de minste, og samvær bør løses nær boligene og plasseres på bakkeplan.  

 

Utearealene innenfor eiendommen (gnr. 45 bnr. 38) er i bruk til parkering og renovasjon og 

består i sin helhet av asfalterte flater. Parkeringskravet i kommunens parkeringsforskrift kan 

tilfredsstilles også dersom dagens bebyggelse bygges på med leiligheter. Utearealene vil for 

øvrig så å si i sin helhet måtte benyttes til parkering og avkjørsel.  

 

Tilgjengelig og lite areal mot Holmboes gate (4 biloppstillingsplasser markert med grønn 

farge på situasjonsplanen) egner seg ikke til lekeareal, da tilgangen til arealet er via 

parkeringsplassen – arealet kan derfor ikke trafikksikres. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen vil eventuelt fremmes som en privat detaljregulering. Forslagsstiller er Lafton 

Eiendom AS. 

 

Et eventuelt planforslag vil måtte omfatte hele gjeldende detaljregulering nr. 371 

Telegrafalléen 2 (jf. vedlagt plankart). Det forutsettes en rekke endringer av plankart og 

bestemmelser i hele planområdet.  

 

Utredningsbehov framgår av referat fra oppstartsmøte (vedlagt). Sentrale temaer er 

bokvalitet/ helse (planområdet er utsatt for trafikkstøy og –forurensning), lek/uteopphold, og 

nærvirkning og sol- og skygge (konsekvenser av høyden på blokkene internt i planområdene 

og for naboeiendommene. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 45/38 (hjemmelshaver Lafton Eiendom AS) og 

gnr/bnr 45/359 (Sameiet Telegrafalléen 2A).  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss-området. 

Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.  

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til sentrumsområde.  

Planinitiativet er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

Planer under arbeid i området 

Områderegulering for Hønefoss (plan nr. 431) 

Planområdet ligger innenfor planavgrensningen for områderegulering for Hønefoss (plan nr. 

431), hvor planarbeid pågår.  

 

Overordnede mål for områdereguleringen er at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal bli et grunnlag for å skape en 



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

tas av kollektiv, sykkel og gange. 

 

Gjennom områdereguleringen skal det tilrettelegges for styrking av sentrum gjennom 

fortetting med boliger og arbeidsplasser, for å bygge opp under de store 

samferdselsinvesteringene som kommer og i samsvar med målet i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Fortetting med boliger innenfor Telegrafalleen 2 er i samsvar med vekstmålet.  

  

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det med 

områdereguleringen sikres gode overordnede grep og andre føringer for å ivareta 

eksisterende og nye kvaliteter i byområdet. 

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til pågående utredninger (deriblant 

parkeringsstrategi) som vil peke på virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i 

personbiltrafikken, dessuten til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon. 

 

Desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de overordnede grepene er på 

plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk genereres før vi har iverksatt grep 

for å redusere trafikkveksten. 

 

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.  

 

Kommunen skal senest like etter oppstartsmøtet beslutte om planinitiativ skal stoppes (jf. 

plan- og bygningsloven § 12-8). I Ringerike kommune er slike beslutninger ikke delegert til 

rådmannen (jf. gjeldende delegasjonsreglement). I oppstartsmøtet for planinitiativet varslet 

kommunen forslagsstiller at det er usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales på 

dette tidspunktet, og at det vil fremmes en politisk oppstartsak.  

 

Bakgrunnen for at rådmannen foreslår at oppstart av planarbeid bør avvente, er redegjort for 

under eget punkt Rådmannens vurdering. Hjemmel til å stoppe planforslaget er § 12-8 2. ledd 

(«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 

initiativet skal stoppes.») 

 

Denne saken gjelder planoppstart for et areal innenfor planavgrensningen til pågående 

planarbeid med områderegulering for Hønefoss og anses til dels som prinsipiell.  

Oppstartsaken legges derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og formannskapet, som styringsgruppe for områderegulering Hønefoss, (jf. 

gjeldende delegasjonsreglement).  

 

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.  



 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kan ikke forslagsstilleren foreta varsling og 

kunngjøring etter tredje ledd før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren 

har mottatt skriftlig underretning.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Samfunnsdelen  

Fortetting med boliger i Hønefoss sentrum er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor 

det er et ambisiøst vekstmål om 40 000 innbyggere i Ringerike kommune innen 2030. 70 % 

av denne veksten skal komme i Hønefoss-området. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 

handelsby og regionhovedstad.  

Denne strategien vil være med på å oppfylle samfunnsdelens mål om redusert transportbehov 

ved at et høyere antall innbyggere får gangavstand til daglige gjøremål.  

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 (fortetting med boliger) er i samsvar med vekstmålet. 

 

Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen, 

gjennom blant annet å være best for barn. 

  

I Telegrafalléen 2 er utearealene i bruk til parkering, renovasjon og atkomstvei til naboblokka 

(leiligheter, adresse Telegrafalléen 2A) og er i sin helhet asfalterte. Ved innføring av boliger 

på denne eiendommen vil hensynet til bokvalitet være et viktig tema. 

Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke vil være igjen areal på bakkeplan som 

kan brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med kvalitet. 

 

Områderegulering for Hønefoss  

Planområdet ligger innenfor planavgrensningen for områderegulering for Hønefoss (plan nr. 

431), hvor planarbeid pågår.  

 

Overordnede mål for områdereguleringen er at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal bli et grunnlag for å skape en 

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

tas av kollektiv, sykkel og gange.  

 

Gjennom områdereguleringen skal det tilrettelegges for styrking av sentrum gjennom 

fortetting med boliger og arbeidsplasser, for å bygge opp under de store 

samferdselsinvesteringene som kommer og i samsvar med målet i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det med 

områdereguleringen sikres gode overordnede grep og andre føringer for å ivareta 

eksisterende og nye kvaliteter i byområdet. Det er avgjørende for den videre utviklingen av 



Hønefoss at den overordnete områdereguleringen blir et langsiktig strategisk verktøy, for å 

oppnå målene i samfunnsdelen. 

 

Det er viktig at vi gjennom områdereguleringen, og gjennomføringen av denne, sikrer at 

videre bygging og fortetting skjer i samsvar med overordnede mål, og at byen blir attraktiv og 

trivelig for alle. Ikke bare bør byen være universelt utformet, men den bør fungere for barn. 

En by som fungerer for barn fungerer for alle. Det er nå med områdereguleringen, og før 

byen fortettes mer, at vi har den beste muligheten for å tilrettelegge for dette.  

 

Planinitiativet innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse regulert til 

forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det ikke vil være 

igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller uteoppholdsareal med 

kvalitet. 

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon 

og pågående arbeid med parkeringsstrategi (trafikksystem/ redusert transportbehov). 

  

Hønefoss skal være attraktivt som bosted og det skal være trivelig. I dette ligger at vi må 

tilrettelegge for gode løsninger for uteopphold og rekreasjon  

 

I områdereguleringen vil det søkes løsninger for å ivareta behov for uteopphold/rekreasjon på 

større arealer som vil være felles for flere utbyggingstomter/ flere kvartaler. Slik kan man 

oppnå uteoppholdsarealer med høyere kvalitet (ikke trange og skyggefulle) enn dersom hver 

enkelt utbygger må løse kravet på egen eiendom. Dette vil dessuten kunne gi muligheter før 

noe høyere utnyttelse i de enkelte kvartalene. Lekeareal for små barn bør likevel løses nær 

bolig. Dette vil gjøre Hønefoss mer attraktivt som bosted.  

 

Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for områdereguleringen, som må ses i 

sammenheng med målet om bærekraft og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med 

staten. Viktige utredninger skal gjennomføres når det gjelder parkeringsstrategi, som vil peke 

på virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Dette vil kunne omfatte 

strengere parkeringsnorm, reduksjon av mengde overflateparkering (transformasjon), 

parkeringsavgift og sambruksløsninger for parkering. For Telegrafalléen 2 sin del vil det 

resultere i strengere parkeringsnorm og kanskje mer fleksibel parkeringsnorm ved at 

parkeringskrav kan løses et annet sted.  

 

Ovenstående vil kunne gjøre planområdet mer egnet for boliger, ved at deler av dagens 

parkeringsarealer kan transformeres til lek og samvær nær bolig, og som bedre kan skjermes 

fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang på sol. 

 

Det vises også til at desto flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de 

overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer nyskapt trafikk 

genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten. 

 

Samlet vurdering 

Planprogrammet for områdereguleringen skal legges fram for behandling og fastsettelse for 

formannskapet og kommunestyret i februar og mars. I den forbindelse vil rådmannen 



redegjøre for planlagt framdrift for områdereguleringen og for hvordan pågående planer og 

nye planinitiativ bør behandles fram til områdereguleringen er vedtatt.  

 

Planinitiativet for Telegrafalléen 2 innebærer påbygg med boliger på eksisterende bebyggelse 

regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. Gjeldende parkeringsvedtekter medfører at det 

ikke vil være igjen areal på bakkeplan som kan brukes til trygt lekeareal eller 

uteoppholdsareal med kvalitet. 

 

Det er avgjørende for den videre utviklingen av Hønefoss at den overordnete 

områdereguleringen blir et langsiktig strategisk verktøy, for å oppnå målene i denne og i 

kommuneplanens samfunnsdel. Videre at områdereguleringen blir førende for planinitiativ og 

planforslag innenfor planavgrensningen.  

 

Viktige overordnede strategiske grep i områdereguleringen som må ses i sammenheng med 

planinitiativet for Telegrafalléen 2 er knyttet til sambruksløsninger for uteopphold/rekreasjon 

og pågående arbeid med parkeringsstrategi (trafikksystem/ redusert transportbehov). 

 

I områdereguleringen og tilhørende utredninger, vil et sentralt tema være strategier for å 

oppnå målene om nullvekst i personbiltrafikken. Desto flere detaljreguleringer som utformes 

og behandles før de overordnede grepene er på plass med områdereguleringen, desto mer 

nyskapt trafikk genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten.  

 

For detaljreguleringer innenfor områdereguleringen, deriblant Telegrafalléen 2, vil 

ovenstående resultere i strengere og kanskje mer fleksibel parkeringsnorm ved at 

parkeringskrav kan løses et annet sted. Dette vil kunne gjøre planområdet mer egnet for 

boliger, ved at deler av dagens parkeringsarealer kan transformeres til lek og samvær nær 

bolig, og som bedre kan skjermes fra trafikk og forurensning og få bedre tilgang på sol.  

 

I områdereguleringen vil det søkes løsninger for å ivareta behov for uteopphold/rekreasjon på 

større arealer som vil være felles for flere utbyggingstomter/ flere kvartaler. Dette for at 

Hønefoss skal bli et attraktivt bosted. Lekeareal for små barn bør likevel løses nær bolig.  

 

Områdereguleringen for Hønefoss skal knytte sammen eksisterende offentlige rom, parker og 

blågrønne strukturer, og sikre plangrunnlag for å etablere nye når byen fortettes. For at 

Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må eksisterende kvaliteter 

ivaretas og nye sikres, som gir bokvaliteter og gjør byen rustet til en sterk konkurranse om 

befolkningsvekst. Det er nå med områdereguleringen, og før byen fortettes mer, at vi har den 

beste muligheten for å tilrettelegge for at byen blir god for alle. 

 

Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss og vil ha 

klare føringer som vil muliggjøre en effektiv behandling av private detaljreguleringer. 

 

Den foreslåtte framdriftsplanen i planprogram til fastsetting antyder vedtak av 

områdereguleringen på nyåret 2020. 

 

På denne bakgrunn er rådmannens anbefaling at oppstart av arbeid med detaljregulering for 

Telegrafalléen 2 avventer slik at den kan utformes og behandles i henhold til føringer som blir 

gitt i områdereguleringen. 

 



 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Kart med planavgrensning 

3. Referat fra oppstartsmøte 

4. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

5. Gjeldende detaljregulering (nr. 371) for Telegrafalléen 2.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 2.1.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

saksbehandler: Linda Nethus 
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OPPSTARTSMØTE FOR DETALJREGULERING FOR NR. 437 

TELEGRAFALLEEN 2 (ORDINÆR ENDRING AV PLAN NR. 371) 

STED:  Regionalt plankontor, Eikliveien 8, 3511 Hønefoss, inngang fra Osloveien 

TID: 5.10.2017 kl. 9:30 

REFERAT SENDES TIL:  

Rolle Navn og e-post Til stede 

Forslagsstiller  Lafton Eiendom AS v/ Ulrikke 

Muggerud 

X 

Fagkyndig MjøsPlan AS v/ Ida Marie Weigård  

 

X 

Grunneier 

 

Lafton Eiendom AS v/ Sindre Lafton  

 

 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Linda Nethus X 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Olena Alizi X 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim  

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum X 

RK, Byggesakskontoret Eva Therese Gjerde  X 

RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen  

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther  

RK, Miljøvern  Lisa Helgesson  

RK, Forurensningsmyndigheten  Ole Anders Moskaug Merknad 

ført inn i 

referatet 

under pkt. 

5.3. 

RK, Teknisk forvaltning Cornelis Cliteur  

RK, Tekniske forvaltning, Utbygging Jostein Nybråten  

RK, Teknisk forvaltning, Eiendom Per Christian Frøislie   

RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  

RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud  

Rådet for funksjonshemmede Laila Åmodt, aarbu@hotmail.com  

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

fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 
 

 

 

MP  = MjøsPlan    

BS  = Ringerike kommune - byggesak  

ABY  = Ringerike kommune - areal- og byplankontoret  

 

 

☒  = Temaer som vi på grunnlag av innsendt materiale kan si at er relevante temaer for 

planforslaget.  
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1. Mottatt dokumentasjon fra 

forslagsstiller/ fagkyndig før møtet 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte   

☐ Oversiktskart   

☒ Kartskisse / Illustrasjoner   

☒ Omtale av det planlagte prosjektet   

☒ Omtale av aktuelle tema for drøfting  Hvilke endringer som er nødvendig i 

gjeldene reguleringsplan, og byggehøyder. 

☐ Annet, spesifiser   

 

 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

 A
n

sv
a
r:

 
Frist/Kommentar: 

☒ Planområdets beliggenhet  Telegrafalléen 2 og 2A 

☒ Gnr./ bnr.  45/38 og 45/359 

☒ Planområdets størrelse  5105 m2 

☒ Energi- og klimaplan  Fortetting med boliger i sentrum. 

☒ Dagens innhold og bruk  Eksisterende bygg på gnr/bnr 45/38 er 

regulert til forretning/ kontor/ 

tjenesteyting, bygget er i 2-3 etasjer derav 

en underetasje.  

Dagens innhold: Forretninger, fysioterapi, 

Lafton Eiendom AS mm. 

Eksisterende bygg på gnr/bnr 45/359 er 

regulert til bolig. 

☒ Hensikt    Formålet med reguleringsendringen er å 

tilrettelegge for boliger oppå eksisterende 

bygg; påbygg på hhv. 1 og 2 etasjer. Ca. 16 

boenheter, i ulike størrelser. 

 

 

 

3. Planstatus, planer i området 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Kommuneplanens arealformål  Sentrumsområde (nesten hele) 

☐ Kommuneplanens aktuelle 

bestemmelser 
 §§ 1.0.3, 1.0.4, 1.1.3, 1.3, 1.7 

☐ Planområdet er uregulert   

☒ Planområdet er regulert i 

reguleringsplan 
 Nr. 371 Telegrafalleen 2 

☒ Tilgrensende reguleringsplaner  281 Helgesbråthen, 64 Hønefoss sentrum, 

154 Kvartalet ved Telegrafen   

☐ Det pågår per i dag ikke planarbeid i   



 
 

3 
 

området etter det kommunen kjenner 

til 

☒ Det pågår følgende planarbeid i 

området (plannavn og formål) 

 Statlig regulering for Ringeriksbanen og 

E16 (tilgrensende), 431 Områderegulering 

for Hønefoss (innenfor)  

☐ Planarbeidet er i tråd med gjeldende 

planer 
  

☒ Planarbeidet er i strid med gjeldende 

planer på følgende punkt 

 Forslaget innebærer, gjennom ordinær 

planendring, innføring av bolig på felt 

BKB1 som er regulert til forretning/ 

kontor/ tjenesteyting. 

☐ Annet, spesifiser   

 

 

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må 

forholde seg til: 

 A
n

sv
a
r:

 
Frist/Kommentar: 

☒ Nasjonale og regionale rammer og 

føringer 

  

☒ Kommuneplanens samfunnsdel   

☒ Folkehelsemeldingen   

☒ Energi- og klimaplan   

☒ Konsesjonsområde for fjernvarme  Plikt til tilknytning ved utbygging av 1000 

m2 BRA og mer (jf. forskrift om vedtekt 

om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i 

Hønefoss… FOR 2005-04-21 nr. 492). 

☐ Grønn plakat   

☒ Kommunedelplan for gående og 

syklende 

  

 

 

 

5. Aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 

Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra 

innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, 

og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 

planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  
 

 

 

5.1 Utvikling av by og lokalsamfunn 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Rett lokalisering (ABC-modellen skal 

brukes for handel/næring/industri, se 

nettsiden) 

  

☒ Konsekvenser for sentrum  Fortetting med boliger  

☒ Estetikk (utforming, gatebilde,  Målestokkriktige fasadeoppriss som viser 
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volum, høyder, mm.) utforming, materialer og farger. Det må 

illustreres hvordan bebyggelsen vil 

oppleves/ se ut fra gatenivå (Holmboes 

gate og Telegrafalleen). 

☐ Møteplasser og byrom   

☒ Tilgjengelighet  Sikre og enkle forbindelser til 

omgivelsene. 

☒ Konsekvenser for naboer  Snitt med ny bebyggelse og 

nabobebyggelse. 

 

 

5.2 Landskap, natur og kulturmiljø 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 
 

 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering 

etter naturmangfoldloven §§ 8-12  

 

☐ Landbruk, jord og skog   

☐ Strandsone, vann og vassdrag   

☒ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, 

fjerne, tilpasse, etablere ny)  

 

☐ Kulturminner og kulturmiljø   

☐ Masseforvaltning. Er det behov for å 

beregne massebalanse/ha en plan for 

massehåndtering.  

 

 

 

5.3 Miljø og samfunnssikkerhet 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal 

alltid utarbeides) 
  

☒ Miljøulemper (forurensing, støv, støy 

og lukt) 
 Det må redegjøres for støy- og luftkvalitet, 

og for hvordan god bokvalitet skal oppnås 

(jf. punkt 5.9 om boligkvalitet).  

 

Boligformål forutsetter avbøtende tiltak 

dersom de faller innenfor gul/rød sone (se 

gjeldende veileder om Støy i 

arealplanleggingen og avbøtende tiltak, og 

kommuneplanens § 1.0.4).  

Fylkesmannen er også opptatt av dette. 

BS: nevnte at kanskje innglassing av 

balkonger er en løsning man kan se på.  

ABY: Dette tilfredsstiller trolig ikke krav 
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om fasade og vinduer mot stille side.  

Støyutredning bør innhentes så snart som 

mulig for å se om leilighetene kan få 

tilfredsstillende lydforhold (MP må vise at 

det er mulig å finne en planløsning for 

leilighetene som kan aksepteres). Tiltak 

sikres gjennomført i regulerings-

bestemmelsene.  

BS: foreslår at MP ser på erfaringer fra 

Telegrafalleen 2A.  

 

Plassering av varelevering må vises på 

illustrasjonsplanen. 

☒ Forurensning i grunnen 

(eiendommens historikk og evt. 

behov for undersøkelse) 

 Følgende ble ikke referert i møtet, men 

mottatt som merknad fra kommunens 

forurensningsmyndighet:  

Kartutsnitt fra Grunnforurensnings-

databasen til Miljødir. viser ingen kjente 

opplysninger om mulig forurensning eller 

tidligere undersøkelser på eiendom 45/38. 

Det er likevel viktig å kartlegge tidligere 

aktivitet på eiendommen, og tilgrensende 

naboeiendom.  Se vedlagt oversikt over 

bransjer og stoffer hvor grunnforurensning 

kan oppstå. Det vil være viktig å vurdere 

om det er nødvendig med grunn-

undersøkelser samt tiltaksplan iht. 

forurensningsforskriften kap2. om bygging 

og graving i forurenset grunn. Slike 

vurderinger må gjøres tidlig i prosessen, 

for ikke å forsinke, og for å unngå at 

området bebygges ferdig først – blir da 

utilgjengelig for undersøkelser/ og 

uforholdsmessig kostbart å utføre tiltak. 

☒ Radon  (Jf. kommuneplanen § 1.0.3 og TEK) 

☐ Skred   

☐ Flom   

 

 

5.4 Barn og unge 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Barn og unges interesser  Jf. RPR for barn og unge.. 

☒ Skolevei  Det må redegjøres for skolevei og 

forholdet til trafikksikkerhet. 

☒ Lekeareal  Lekeareal for mindre barn 

(«sandlekeplass») er viktig her; plassering, 

møblering og at den i tillegg inneholder 
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sitteplasser for voksne. Hovedregelen er at 

denne plasseres på bakkeplan. (Jf. KP 

arealdel § 1.1.3, og RPR for barn og unge 

Lekeplassen skal plasseres «nær boligens 

inngang» og må derfor løses på egen 

eiendom. Den skal skjermes mot biltrafikk 

og trafikkstøy og det må være god 

soltilgang. 

MP nevnte at arealet mot øst (markert med 

grønt på situasjonsplanen) kan avsettes til 

lekeareal. 

ABY: denne plasseringen forutsetter at det 

blir trafikksikkert – at barna kan ferdes 

mellom leilighetene og lekearealet uten å 

måtte passe seg for biler. Tilgjengeligheten 

til lekearealet fra leilighetene bør også 

være god. Kanskje dette arealet kan være 

et supplement til et mer trafikksikkert 

lekeareal, eventuelt for noe større barn – 

eller et uteoppholdsareal for alle 

aldersgrupper.   

 

Hvor lekearealet bør plasseres, jf. at 

eiendommen er ferdig utbygd, må MP se 

nærmere på og komme med et forslag. En 

mulighet kan være på taket mellom de to 

bygningsfløyene (ca. 120 m2) om det kan 

sikres god tilgjengelighet for leilighetene, 

jf. at det er krav om heis iht. TEK. Arne 

synes dette kan bli en god løsning også 

fordi lekearealet vil ha god synlighet fra 

leilighetene og barn vil være sikre i forhold 

til trafikk. 

 

Opparbeidelse av lekearealer og felles 

uteoppholdsarealer sikres gjennom 

rekkefølgebestemmelse.  

 

 

5.5 Teknisk infrastruktur 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Energiløsning  Det må redegjøres for eksisterende 

energiløsning.  

Hvis ikke kravet om tilknytning til 

fjernvarme slår inn, oppfordrer vi likevel 

til tilknytning til fjernvarme eller annen 

miljøvennlig energiløsning.  

☐ Bredbånd/fiber   
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☒ Vann og avløp   

☒ Overvannshåndtering  Redegjøre for hvordan overvannet skal 

håndteres lokalt, f.eks. permeable flater, 

regnbed, grønne tak etc.   

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning  Det anbefales å ta tidlig kontakt med HRA 

(Hadeland og Ringerike Avfallsselskap) 

for å se om det lar seg gjøre å etablere en 

nedgravd løsning.  

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- 

og redningstjenesten 
  

 

 

5.6 Sosial infrastruktur 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Skole   

☒ Barnehage   

☐ Annet   

 

 

5.7 Samferdsel 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Vei/trafikk/adkomst   

☐ Kollektivforbindelse   

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet   

☒ Parkering, herunder sykkelparkering  MP: Har regnet på parkeringsplasser, det 

er nok plasser (1 plass per leilighet).  

Gjennom utforming av et arealregnskap 

må det utarbeides et parkeringsregnskap 

hvor det redegjøres for hvordan 

parkeringskravet skal løses for hele 

planområdet, og dokumenteres at det er 

tilstrekkelig med parkeringsplasser.  

BS: MP kan foreslå annen 

parkeringsdekning i reguleringsplan. 

ABY: I byplanarbeidet vil det trolig bli 

aktuelt å stramme inn på kravet til 

parkeringsdekning, kanskje innføre 

maksimumskrav i stedet for absolutte- eller 

minimumskrav. En lavere parkerings-

dekning i planforslaget må vurderes 

konkret, men vil være i tråd med 

planprogrammets overordnede mål for 

byutviklingen: «Vekst i persontransport 

skal tas av kollektiv, sykkel og gange». 
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5.8 Aktivitet for alle 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Universell utforming  Byggene må ha heis, jf TEK. 

Tilgjengeligheten til uteoppholdsareal blir 

av den grunn viktig.  

Forslagsstiller bør vurdere å bygge nytt 

inngangsparti uten rampe (jf. 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.)  

☐ Friluftsliv   

☒ Sammenhengende gang- og 

sykkelnett 
  

 

 

5.9 Boligkvalitet 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Antall og type boliger  Skissene har 16 leiligheter av ulike 

størrelser.  

BS: spør om MP har lagt inn nok areal til 

uteboder, jf. TEK. Det ser ut til at det ikke 

er planlagt boder for leilighetene i den 

søndre fløyen, kun små boder på balkong. 

BS minner om at dette ikke er praktisk 

plassering for barnevogner, sykler etc. Hva 

er løsningen i så fall for barnevogner og 

sykler etc. på en annen og mer praktisk 

plass? 

☒ Uteareal  Det må redegjøres for hvordan god 

bokvalitet skal oppnås, deriblant avsetting 

av MUA (brukbart (privat og) felles 

uteoppholdsareal (jf. Grad av utnytting): 

for alle aldersgrupper, og skjerming mot 

trafikk og støy. Eventuelt kombinert med 

lekeareal (se pkt. 5.4).  

Det er i dag parkeringsplasser rundt 

byggets fasader, også langs potensielle 

«stille sider». Hvordan vil dette påvirke 

bokvalitet (mht. avgasser)? Andre 

momenter kan være varelevering etc.  

Kvalitet på uteoppholdsarealene er viktig. 

☒ Sol/skyggeanalyse  Konsekvenser både for bebyggelsen 

innenfor planområdet og for 

omkringliggende bebyggelse må 

dokumenteres gjennom sol/skyggeanalyse 

- uten og med planlagte påbygg. 

☐ Dagens arealbruk og forslag til 

innføring av boliger. 
 BS stilte spørsmål om det vil være aktuelt 

å endre arealbruk av de eksisterende 
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etasjene? For eksempel til bolig? Andel 

BRA som kan benyttes til bolig bør 

begrenses gjennom bestemmelsene.  

ABY: Dominerende arealbruk legges til 

grunn for valg av formål. Det må sikres 

gjennom bestemmelsene at boligformål 

tillates kun i de bestemte etasjene som 

ligger i planinitiativet.  

 

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 
(Krav om planprogram og KU kan også bli vurdert senere i planprosessen. 

Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å vurdere om tiltaket kan være 

omfattet av forskrift om KU) 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ 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 

 
 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale med 

for praktisk gjennomføring av planen? 
Kommunen krever utbyggingsavtale der det er 

aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

 

☐ Ja, spesifiser: 

☐ Nei 

☒ Ikke avklart 

 

  

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 

☐ Ja 

☐ Nei 

 

 Ikke avklart. 
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veier. 

Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i 

kommunens kartløsning. 
☒ Ja 

☐ Nei 

 

  

Det er ikke godt nok kartgrunnlag i 

området. Forslagsstiller må sørge for at 

godt nok kartgrunnlag blir utarbeida 

(koter, eiendomsgrenser, bygg mv.) 

☐ Ja 

☒ Nei 

 

  

 

8. Plantype 
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.  A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Detaljregulering jf. pbl.§ 12-3   

☐ Områderegulering jf. pbl.§ 12-2   

☒ Ordinær endring av plan jf. pbl.§ 12-14 første ledd  Hele 

reguleringsplanen 

for Telegrafalleen 2 

(plan nr.371) er 

gjenstand for 

endring. MP må 

rydde i 

bestemmelsene, 

deriblant 

fellesbestemmelsene.  

☐ 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 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ 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 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi:   
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☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:   

☒ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales på dette 

tidspunktet. 

 ABY: Planinitiativet 

ligger innenfor 

avgrensningen til 

områderegulering for 

Hønefoss og må ses i 

sammenheng med og 

koordineres med 

denne.  

Det skal fremmes en 

sak for politikerne 

for å få avklart 

hvordan nye 

planinitiativ innenfor 

avgrensningen til 

«byplanen» skal 

behandles. 

 

 

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.  A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om 

oppstart, spesifiser begrunnelse: 

 Se den tredje boksen 

under nr. 10 -

Anbefaling av 

oppstart. 

☒ Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk 

oppstartsak  

  

☐ Kommunen har behov for følgende informasjon for å 

forberede politisk oppstartsak: 

  

☐ 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. 

 MP må avvente 

politisk oppstartsak. 

 

 

12. Planavgrensning 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i 

forhold til omkringliggende planer, veier, tomter osv. 
 Avgrensning som 

gjeldende regulering 

nr. 371.  

☐ Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for 

oppstartsmøte. 

  

☐ Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var 

vist i bestillingsskjema. Situasjonskart med forslag til 
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avgrensning legges ved referatet. 

 

 

13. Krav til planforslaget 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av 

prosess, tidsfrister og krav til planforslaget, samt plandialog og 

politisk møteplan.  

 
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess 
beskrevet under Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges 

opp.  

Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og 

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

Planbeskrivelsen oppdateres etter 1. gangsbehandling på lik linje med 

plankart og bestemmelser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 

 

14. Gebyrer 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens 

betalingsreglement, som ligger på kommunens nettside under 

Administrasjon → Betalingssatser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 

 

15. Prosess og samarbeid underveis 

 

 

Det er ønskelig med et møte underveis, der innkomne uttalelser 

og foreløpige skisser og forslag blir gjennomgått.  

 

Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller.  
Innsendte dokumenter er i utgangspunktet offentlige. 

☐ Ja 

☐ Nei 

Ikke avklart. 

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. 

☐ Ja 

☒ Nei 

Avvente politisk 

oppstartsak. 

 

 

Referent: Linda Nethus 

Telefon: 40804257 

E-post: linda.kristin.nethus@ringerike.kommune.no 
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Kollektivutredning til orientering  
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1. Formannskapet tar kollektivutredning til orientering 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 - FRE16 utarbeider reguleringsplan som berører Hønefoss 

stasjon og dermed noe av sentrum. Det er tenkt intercitystasjon som inkluderer en god 

bussløsning, og danner et hovedknutepunkt i Hønefoss. Dette vil være en fordel for at 

kundegrunnlaget skal være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for planfasen 

til FRE16, står det at i det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, 

taxi, sykkel og gående sikres på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for 

utveksling av reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av 

et samlet og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i 

forhold til matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet. 

Løsningen for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de 

tekniske løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom 

Hønefoss stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet til FRE16 står det at ulike 

stasjonsfunksjoner skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering 

eller sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning 

mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til FRE16.  

 

Med bakgrunn i at FRE16 ikke kan planlegge store deler av sentrum, og blant annet for å 

imøtekomme denne planprosessen ble arbeidet med områderegulering Hønefoss startet. 

Buskerud fylkeskommune deltar aktivt i dette arbeidet, og har satt i gang med en 

trafikkutredning som ser på veisystemet og trafikken i Hønefoss og utenfor byen ut mot ny 

E16. Trafikkutredningen vil være nyttig for planer utenfor områderegulering Hønefoss også. 

Kollektivutredningen er egentlig en del av Trafikkutredningen. Men fordi FRE16 – prosessen 

går så raskt, og det var nødvendig å se nærmere på bussløsningen, ble prosessen med 

kollektivutredningen satt i gang. Denne blir brukt som kunnskapsgrunnlag inn i FRE16-

prosessen, og senere som en del av trafikkutredningen.  



- 

 

I vedtaket som var innspill til planprogrammet som ble behandlet i kommunestyret 15.12.16, 

ble følgende vedtatt som innspill: 

Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må inkludere 

planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om 

nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. Tiknytning mellom IC-

stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del av planarbeidet og det bør 

unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

 

Denne rapporten skal både gi innspill til reguleringsplanen for stasjonsområdet (FRE) og til 

områdereguleringsplanen for sentrum. Videre er det beskrevet forslag til endringer av 

transportsystemet i et kortere tidsperspektiv fram til ny Ringeriksbane kommer. 

 

Beskrivelse av saken 

Samfunns- og effektmål for FRE er ikke direkte relevante for utformingen av Hønefoss som 

knutepunkt. Dette fordi de setter opp må for de regionale effektene av Ringeriksbanen, og ikke 

for stasjonen og stasjonsområdet. 

 

I mandat for transportanalyse for Hønefoss beskrives blant annet følgende mandat: 

 Transportsystemet skal gi befolkningen på Hønefoss god mobilitet og effektiv 

næringstransport 

 Transportsystemet skal bygge opp under ønsket by- og arealutvikling 

 Nullvekstmålet legges til grunn, vekst i persontrafikk skal tas med sykkel, gange og 

kollektivtransport 

 Det skal legges til rette for god og effektiv kollektivbetjening, gange- og 

sykkeladkomst til 

 Hønefoss jernbanestasjon, sentrum, busstasjonen og andre større arbeidsplasser/ 

institusjoner. Sykkel, gange og kollektivbetjening skal gi konkurransedyktig reisetid 

sammenlignet med personbil. 

 Framkommeligheten på vegene må ikke skje på bekostning av kollektivtrafikkens 

konkurransekraft 

 

Anbefaling i rapporten 

Ut fra anbefaling om driftsmodell jfr. scenario 2 og 3 anbefales en løsning skissert i alternativ 1 

og 4. Dette gir minst arealbehov og mest effektiv drift. Minimal posisjonskjøring 

«krussedullkjøring») inne på knutepunktsområdet gir korteste reisetid for gjennomreisende og 

mindre produksjon. Skulle rutemodellen for toget være mulig å tilpasse lokalbussene på en 

effektiv måte kan scenario 1 være aktuelt dersom hovedmarkedet til lokalbussene er å betjene 

gjennomgående reiser med tog. Da kan det være mer hensiktsmessig å velge primært løsning 

som f.eks. alternativ 2 hvor bytte mellom tog og buss er kortest, sekundært en sentraløy om 

behovet for korrespondanser mellom busser er tilstede. Det vil kreve mer innsikt i vurdering av 

markedet for kombinerte tog-buss reiser for å kunne konkludere sikkert på hva som er beste 

løsning for Hønefoss. En del av denne vurderingen betinger også mer kunnskap om hvilke 

rutetider toget vil ha for å kunne vurdere hvordan driften kan tilpasses innenfor de rammer 

fylket har for drift av kollektivtrafikk. Vi anbefaler også å gjøre nærmere 

markedsundersøkelser og utredninger for å få et bilde av hvor mange som vil bruke 

busstilbudet til og fra stasjonen, og dermed bytte mellom buss og tog. I arealplanleggingen 

anbefales derfor å legge inn flere alternativ til knutepunktsløsning som belyser de ulike 

alternativenes arealbehov og muligheter for integrering med funksjonene utenfor selve 



- 

knutepunktsområdet. Det er viktig at planene ikke åpner for gjenbygging av noen av de 

aktuelle knutepunktsalternativene. 

 

Rådmannens vurdering 

Kollektivutredning kan brukes i prosessen videre som kunnskapsgrunnlag for en videre prosess 

med trafikkutredning, og som innspill i prosessen med FRE16. 

 

Vedlegg 

Kollektivutredning 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K O L L E K TI VU TR E D NI N G
H Ø N E F O S S

Beregnet til

Ringerike kommune og Buskerud fylkeskommune

Dokument type

Rapport

Dato

Au gust 2017



KOLLEKTIVUTRE DNIN G H ØN E FOSS

L: \ 1350022638 \ 7 - PROD \ 2017 - 08 - 15_Rapport Hønefoss kollektivutredning.docx

Rambøll
Hoffsveien 4
Postboks 427 Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 51 80 00
F +47 22 51 80 01
www.ramboll.no

Revisjon 1.0

Dato 2017/08 / 15

Utført av KAOH, SH OTRH

Kontrollert av M AFOSL

Godkjent av KAOH

Beskrivelse Rapport om hvordan den lokale kollektivtrafikken kan

fungere når Ringeriksbanen åpner.

Ref. 13500 22638



Kollektivutredning Hønefoss

IN N H OLDSFORTEGN ELSE

1. IN N LEDNIN G 6
2. BAKGRUN N 7
2.1 Om prosjektet 7
2.2 Mål 7
2.3 Andre relevante planer og utredninger 7

3. FAKTAGRU N N LAG 9
3.1 Datagrunnlag 9
3.2 Dagens kollektivtilbud i Hønefoss 9
3.2.1 Lokalbuss / bybuss 9
3.2.2 Langruter 9
3.2.3 Regionbusser 9

3.2.4 Skoleskyss 10
3.3 Dagens reisealternativer mellom Hønefoss og Oslo 11
3.4 Traséer og korridorer for buss 12
3.5 Befolkning og markedsgrunnlag 12
3.6 Reisevaner, passasjertall og kundetilfredshet 13
3.7 Nytt togtilbud 16

4. UTFORMIN G AV KOLLEKT IVTILBUD I HØN EFOSS 17
4.1 Generelle prinsipper for planlegging av kollektivtilbud 17
4.1. 1 Samferdselsdepartementets veileder om knutepunkt 17
4.1.2 Brakars prinsipper for utvikling av kollektivtrafikktilbudet 17
4.2 Linjeføring 19
4.3 Brakars strategiplan 20

4.4 Koordinering av tog - og busstilbudet i Hønefoss 20
4.5 Tilgjengelighet 22
4.5.1 Generell tilgjengelighet for gående 22
4.5.2 Sykle nde 22
4.5.3 Tilgjengelighet til Hønefoss stasjon 22
4.6 Infrastruktur 23

4.6.1 Dagens knutepunkt i sentrum 23
4.6.2 Fremkommelighet for buss 23
4.6.3 Snuplasser 24
4.6.4 Holdeplasser 24
4.7 Byutvikling 24
4.8 Markedsrettet tilbudsutvikling for kollektivtrafikk 25

5. UTVIKLIN GSSCEN ARIER 26
5.1 Innledende vurderinger 26
5.2 Scenario 1 – «Matebuss Ringeriksbanen» 26
5.3 Scenario 2 – «Bybuss Hønefoss» 28
5.4 Scenario 3 «Byu tvikling ved stasjonen» 30
5.5 Infrastruktur 31

5.6 Vurdering av scenario 34
5.6.1 Ressursinnsats 34



Kollektivutredning Hønefoss

5.6.2 Arealbehov / Infrastrukturb ehov 34
5.6.3 Rei setid (inkl. gangavstand) 34

5.6.4 Tilbud 36
5.6.5 Tilpasning til byutvikling 36
6. AN BEFALIN G OG KON K LUSJON 37
6.1 Anbefaling 37
6.2 Faseplan 38
6.3 Dimensjonering av knutepunkt Hønefoss stasjon 38

6. 3.1 Driftsmodell for kollektivtrafikken 38
6.3.2 Korrespondanse og bytter 39
6.3.3 Fysiske rammebetingelser inkl. vegsystemet 39
6.3.4 Fasiliteter og egenskaper til knutepunktet 39
6.3.5 Forslag til utforming 39
6.3.6 Anbefaling 40



Kollektivutredning Hønefoss

FIGU RE R

Figur 1 – Dagens kollektivtilb ud i Hønefoss (kilde: Brakar as), datert 2017 - 08 ............ 10

Figur 2 – Befolkningsstruktur, buffersone og flatedekning for bybusslinjene, sirkelen har

radius på 3 km. ................................ ................................ ................................ ... 12

Figur 3 – Reisemiddelvalg etter reisens lengde (kilde: UA - rapport 58 Busk e rudbyen) ... 13

Figur 4 – Passasjerer pr linje pr år 2016 tall (kilde: Brakar) ................................ ...... 14

Figur 5 - Resultat fra gruppesamtal er på Hønefoss og i Kongsberg (Br a kar/Opinion,

februar 2016) ................................ ................................ ................................ ..... 15

Figur 6 - Utsnitt av figur 6.3 i forslag til Nasjonal transportplan (2018 - 2029). Denne

viser to avg./time til Hønefoss og flere avg. i rush, samt en reisetid på ca 35 minutter til

Oslo. ................................ ................................ ................................ .................. 16

Figur 7 - Gode knutepunkter. Det er viktig at omstigning kan skje så smidig som mulig,

med kort gangavstand. Knutepunktene må sikres god tilgjeng e lighet til hovedveinettet.

(Brakar, 2015) ................................ ................................ ................................ .... 17

Figur 8 - Pendellinjer gjennom knutepunkter. Gir direktereise for flere kunder, sikrere

korrespondanser, færre linjer, en rutetabell i stedet for to, billi gere og mer effektivt

ruteopplegg med mindre reguleringstid. (Brakar, 2015) ................................ ........... 18

Figur 9 - Koordinering i knutepunkter. Utvider reis emuligheten i nettverket, og er viktigst

i distriktene der frekvensen på tilbudet er lavest. Bør støttes av sy s temer som informerer

bussførerne som evt forsinkelser. (Brakar, 2015) ................................ .................... 18

Figur 10 - Dårlig fremkommelighet er kostbart for både kundene, samfunnet og Brakar.

Busstilbudet går i dag i all hovedsak i blandet trafikk og er derfor sårbart for forsinkelser

som følge av biltrafikk. (Brakar, 2015) ................................ ................................ ... 18

Figur 11 - Ideell stoppestedsavstand på ca 600 m i byområder, som gir gan g avstander

på inntil 5 minutter (Brakar, 2015) ................................ ................................ ........ 18

Figur 12 - Ringlinjer er spesielt kostnadskrevende sammenlignet med rette linjer. De gir

dessuten var ierende reisetider til og fra for stoppesteder som ligger tidlig og sent i

sløyfen (Ruter, Prinsipper for linjenettet, 2012) ................................ ....................... 19

F igur 13 – Stilisert kart over mulig fremtidig tilbud for Hønefoss (kilde: Brakar AS) ..... 20

Figur 14 – Knutepunkt Kongsberg, lokal bu ss samlokalisert med jernbanest a sjonen (foto:

Buskerudbyen) ................................ ................................ ................................ .... 22

Figur 15 - Gangavstand Hønefoss stasjon - torg – sentrumsstopp .............................. 22

Figur 16 – Buss i kø over Hønefoss bro (Foto: Rambøll) ................................ ............ 23

Figur 17 – Byutviklingsområde «Meieritomta» sammenlignet areal i dagens

sentrumsområde (ill: Rambøll) ................................ ................................ .............. 24

Figur 18 – Modell for markedsrettet tilbudsutvikling (inspirasjon fra Ruter AS og Skyss )

................................ ................................ ................................ ......................... 25

Figur 19 – Prinsippskisse for rutestruktur scenario 1 ................................ ................ 28

Figur 20 – Prinsippskisse for rutestruktur scenario 2 ................................ ................ 29

Figur 21 – Prinsippskisse for rutestruktur scenario 3 ................................ ................ 30

Figur 22 – Prinsipp for kollektivprioritering gjennom Hønefoss sentrum (kart: finn.no) . 31

Figur 23 – Forslag til plassering av holdeplasser ved Hønefoss bru (kart: finn.no) ........ 32

Figur 24 – Prinsipp for etablering av ny broforbindelse mellom ny bydel og Hønefoss nord

(kart: finn.no) ................................ ................................ ................................ ..... 33

Figur 25 – Antatt utviklingsretning med anbefalt driftsløsning og infrastruktu r tiltak ..... 38

Figur 26 – Prinsippskisse av ulike uformingsvalg av bussbetjening av Hønefoss stasjon 39



6

1. IN N LE D NIN G

Nye Hønefoss stasjon er under planlegging. Lokale og regionale myndigheter har behov for å se
togtilbudet i sammenheng med det lokale busstilbudet i Hønefoss, slik at nødvendig areal kan

avsettes til infrastruktur for bu sstilbudet ved jernbanestasjonen og i Hønefoss sentrum. I tillegg
til å se på situasjonen etter at ny stasjon er etablert ser en også på kortsiktige løsninge r basert
på dagens togtilbud.

Rapporten baseres på prinsipper for utvikling av et moderne kollekti vtilbud. Disse presenteres
først. Deretter presenteres t re prinsipielle scenarier for et nytt kollektivtilbud på Hønefoss. Disse

presenteres med fordeler og ulemper. Eventuelle avbøtende tiltak beskrives , samt anbefaling for
videre arbeid.

Rapporten er be stilt av Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune. Arbeidet er gjenno m-
ført i samarbeid med en arbeidsgruppe med representanter fra Buskerud fylkeskommune, Ring e-
rike kommune, Statens vegvesen og Bane N OR. Rapporten er skrevet av Sindre Hognestad og

Kari Ovesen Haugland i Rambøll i perioden mai - august 2017.
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2. BAKGRU N N

2.1 Om prosjektet
Staten planlegger ny Ringeriksbane til Hønefoss. Dette vil være en del av InterCity - satsingen.

Ringeriksbanen planlegges sammen med E16 Høgkastet - Hønefoss, og kalles «fellespr osjektet»
(forkortet FRE) . Det utarbeides statlig reguleringsplan som er forutsatt sendt på høring andre
kvartal 201 8 . Som et av flere grunnlag for denne planen er det behov for å vite hvordan kolle k-
ti v knutepunktet Hønefoss skal utformes. Dette gir blant a nnet grunnlag for å planlegge arealer
ved jernbanestasjonen avsatt til buss, herunder terminal, holdeplasser, ganga dkomster, nødve n-
dig veistruktur. For å kunne planlegge utformingen av knutepunktet, er det nødvendig å se på

hvordan fremtidens busstilbud i Hønefoss kan knyttes til togtilbudet.

Ringerike kommune har besluttet å starte områderegulering av Hønefoss sentrum. Som en del av
dette vil fylkeskommunen sette i gang et utredningsarbeid for fremtidig transportsystem, heru n-
der en utredning av kollektiv systemet. Det er besluttet å gjøre en utredning av kollektivtilbudet
parallelt med utredningen av hele transportsystemet.

Denne rapporten skal bå de gi innspill til reguleringsplanen for stasjonsområdet (FRE) og til o m-
rådereguleringsplanen for sentrum.

Vi dere er det beskrevet forslag til endringer av transportsystemet i et kortere tidsperspektiv fram
til ny Ringeriksbane kommer.

2.2 Mål
Samfunns - og effektmål for FRE er ikke direkte relevante for utformingen av Hønefoss som kn u-
tepunkt. Dette fordi de setter o pp må for de regionale effektene av Ringeriksbanen, og ikke for
stasjonen og stasjonsområdet.

I mandat for transportanalyse for Hønefoss beskrives blant annet følgende mandat:
Transportsystemet skal gi befolkningen på Hønefoss god mobilitet og effektiv næ ringstran s-
port
Transportsystemet skal bygge opp under ønsket by - og arealutvikling
Nullvekstmålet legges til grunn, vekst i persontrafikk skal tas med sykkel, gange og kollekti v-
transport

Det skal legges til rette for god og effektiv kollektivbetjening, gan ge - og sykkeladkomst til
Hønefoss jernbanestasjon, sentrum, busstasjonen og andre større arbeidspla s-
ser/institusjoner. Sykkel, gange og kollektivbetjening skal gi konkurransedyktig reisetid
sammenlignet med personbil.
Framkommeligheten på vegene må ikke s kje på bekostning av kollektivtrafikkens konkurra n-
sekraft

2.3 Andre relevante planer og utredninger
I tillegg til FRE pågår det flere andre relevante plan - og utredningsarbeid:

Regional areal - og transportplan for Buskerud 2016 - 16. Planforslag l agt ut til off entlig ette r-
syn med høringsfrist 27. oktober 2017. http: //www.bfk.no/Politikk/Politiske - saker - og -
moter/Motekalender/#se: mote/moteid: 61/utvalg id:3

KVU for Hønefoss. Oversendt Samferdselsdepartementet i 2015.
http: //www.vegvesen.no/vegprosjekter/honefoss
Områderegulering av Hønefoss sentrum , i oppstartsfase.

Relevante dokumenter fo r dette oppdraget er for eksempel:
Statens vegvesen/Jernbaneverket: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet -

Hønefoss. Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning. Forslag til planprogram, h ø-
ringsutgave. (07.10.2016)
http: //www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/innhold/2016/planprogra
m - pa - horing/
Rambøll (for Ringerike kommune): Utvikling i tilknytning til Hønef oss IC - stasjon (april 2016)
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Parallelloppdrag for Hønefoss (april 2016)
http: //www.ringvirkninger.com/byutviklingparallelloppdrag/

Brakar: Strategiplan 2015 - 2040 (april 2015) https: //brakar -
no.s3.amazonaws.com/uploads/documents/365b872f - 5496 - 400b - 8082 - 2950b70ff272.pdf
Statens vegvesen/Urbanet Analyse: Kollektivtransport – ut fordringer, muligheter og løsninger
for byområder (mai 2017)
http: //www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljovennlig+transport/Kollektivtransport/litterat
ur/_attachment/1871542?_ts=15c58b1a098&fast_title= Kollektivtransport+ -

+ Utfordringer%2C+muligheter+og+l%C3%B8sninger+for+b yomr%C3%A5der
Samferdselsdepartementet/Civitas: 79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regi o-
nene (juli 2015) https: //www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny - veileder - 79 - rad - og - vink - for -
utvikling - av - kollektivtransport - i - regionene/id2426081/
Ruter: Prinsipper for linjenettet ( 2012)
https: //ruter.no/globalassets/dokumenter/ruterrapporter/2011/17_2011_prinsipper_for_linje

nettet.pdf
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3. FAKTAGRUN N LAG

3.1 Datagrunnlag
Det er innhentet data fra SSB for befolkningsdata / tetthet. Rutetabeller fra Brakar er u nderlag

for å vurdere traséføring, tilbudsnivå og reisetider. Påstigningstall fra Brakar er benyttet for å
vurdere bruk av dagens linjer. Trafikktall fra vegkart.no (SVV) gir informasjon om trafikkmengder
og RTM (Regional transportmodell) kan gi infor masjo n om reisestrømmer.

3.2 Dagens kollektivtilbud i Hønefoss
Det er i dag 21 busslinjer som betjener sentrumsområdene i Hønefoss. Disse linjene kan defin e-

res inn i tilbudssegmenter :
Lokal (bybuss), betjener Hønefoss by med tilhørende boligområder
Regionbuss, be tjener omlandet utenfor Hønefoss byområde , samt strekningene Hønefoss -
Oslo og Hønefoss – Drammen
Langrutebusser
Skolebuss

Kombinert skole og regionrute

3.2.1 Lokalbuss / bybuss

Det er primært tre bybusslinjer som betjener Hønefoss internt i et kors med sentrum i midten:
222 Heradsbygda – Hønefoss sentrum (mot vest)
223 Hønefoss – Klekken – Hønefoss (mot øst)

228 Morgenbøen – Hønefoss sentrum – Hvervenm oen (pendel nord – s yd)

Linje 222 starter i sentrum og vender i vegnettet (ring) i Herdadsbygda. Siden bussen vender i
ring vil avgangstiden fra Heradsbygda være styrt av ankomsttiden. Det gjør at bussene kun kan
taktes (dvs. planlagt passeringstid) i en retning (med mindre bussen gjør et opphold i ringen, da
med passasjerer om bord). Tiden bussen bruker fra start i sentrum til den er tilbake (omløp) er

21 minutter. Det muliggjør at en buss kan gi et halvtimes tilbud.

Linje 223 har to trasévarianter, en om Klekken hotell, en om N. og Ø. Berg. Linjen snur i en rel a-
tivt lang ring i Haugsbygd. Tilsvarende linje 222 v il ankomstiden være styrende for avgangstiden
og gir kun handlingsrom for takting i en retning.

3.2.2 Langruter

Ikke mange langruter kjører innom Hønefoss, men Nor - Way Bussekspress linje 16 0/ 161 (Valdre s-
ekspres sen) kjører innom med åtte avganger/retning i døgnet . Videre betjene s Hønefoss sentrum
av Nettbuss Express linje 170 (Oslo – Oslo lufthavn/Drammen - Hønefoss - Gol – Lærdal - Sog n-
dal – Førde) på to av tre avganger daglig.

3.2.3 Regionbusser

Regionbusser knytter tettsteder, landsbygd, og byer sammen med Hønefos s. Den mest brukte
regionlinjen er 200 som betjener Hønefoss – Oslo. Denne linjen vil få en annen rolle i det Ring e-
riksbanen blir en realitet. Det er usikkert hvilket omfang og potensial som ligger i å eventuelt la
denne linjen inngå i et buss - tog tilbud , men den vil ha et underveismarked mellom jernbanest a-
sjonene . Linje 101 knytter Hønefoss – Vikersund – Drammen sammen. I dag har denne en ko r-

respondanse mot tog på Hokksund og derav «låst» rutetid, med mindre denne splittes e.l. på
Vikersund. Linje 221 Kny tter Hønefoss mot Jevnaker. Kjøretiden er 25 minutter og gir et effektivt
omløp på 60 minutter slik at denne kan tilby fast avgang hver time med en buss. Tiden i mellom
ankomst og avgang i hver ende er 5 minutter. Handlingsrommet for å gjøre avstikkere på
traséen er begrenset.

D et er også et lokalt rutetilbud i regi av Oppland fylkeskommune på tvers av fylkesgrensa mot
Oppland. Dette gjelder bl.a. rute 701 til Toso skole og 720 til Dokka om sommeren . Videre går
det flyb uss, Linje 269 (Askeladden) fra Sundv olden via Hønefoss og Jevnaker til Oslo Lufthavn ni
ganger daglig.
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3.2.4 Skoleskyss

Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som må håndteres innenfor rammene i lov og forskrift. Sk o-

leskyssen kan derfor bli førende for kollektivtrafikken, særlig for linjer med rel ativt få avganger
og linjer som dekker områder utenfor sentrum. Disse linjene er ikke egnet for å inngå i et sa m-
spill med ny Ringeriksbane. Skoleelever til de videregående utgjør en vesentlig del av kund e-
grunnlaget til bussene i Hønefoss sentrum. Sentrumss toppet ligger rett ved Ringerike videreg å-
ende skole. Hønefoss videregående skole ligger i underkant av 1 km lenger sør, på den andre
siden av Kvernbergsund bru. Det er en akseptabel gangavstand mellom Hønefoss vgs og se n-

trumsstoppet. Imidlertid er det i fl ere tilfeller for kort tid mellom ankomst/avgangstid og skole s-
tart/ - slutt til at man kan legge opp til at elevene skal gå mellom skolen og sentrumsstoppet.
Dette gjelder særlig for linje 101 med elever fra Vikersund - /Tyristrand - området, da denne linja
korr esponderer med toget på Hokksund. Det gjelder også en del linjer som blir svært forsinket i
veinettet gjennom byen.

Figur 1 – Dagens kollektivtilbud i Hønefoss (kilde: Brakar as ) , datert 2017 - 08
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Nr Destinasjon Frekvens
rush

F rekvens
dagtid

Åpning s-
tid
hverdag

Tilbud
Lørdag

Tilbud
Søndag

222 Hønefoss - Heradsbygda 15/20 min. 30 min. 05
60 min,
07 - 24

60 min,
11 - 23

223 Hønefoss - Klekken - Hønefoss 30 min. 60 min. 05 - 22
60 min,
09 - 22

4 avg. ,
11 - 20

228 Morgenbøen - Hvervenmoen 15/30 m in. 20 min. 05 - 24
30 - 60 min,

07 - 23
60 min,
11 - 23

Tabell 1 - Oversikt over tilbudet på de viktigste by busslinjene i Hønefoss. Noen forenklinger er gjort for å
bedre lesbarheten. (Kilde: brakar.no)

Rute Strekning Tilbudssegment Da glige avganger

101 Hønefoss - Hokksund - Drammen Region 22

200 Hønefoss - Oslo Region 54

210 Hønefoss - Utstranda - Sollihøgda Skole 6

211 Hønefoss - Røyse - Vik Skole/ord 17

212 Hønefoss - Sundvollen Skole/ord 7

214 Hønefoss - Dalsbråten Skole 2

221 Hønef oss - Haug - Jevnaker Region 25

222 Heradsbygda - Hønefoss sentrum Lokal 78

223 Hønefoss - Klekken - Hønefoss Lokal 42

224 Hønefoss - Lisletta - Haug Skole 8

225 Hønefoss - Viul Skole/ord 13

228 Morgenbøen - Hønefoss sentrum - Hvervenmoen Lokal 95

230 Hønefoss - R abba - Hov Bestillingsrute

232 Hønefoss - Halllingby - Nes Skole/ord 27

233 Hønefoss - Vestre Ådal - Elsrud Skole/ord 15

241 Hønefoss - Noresund - Norefjell Skole/ord 17

242 Hønefoss - Øst - Veme Skole/ord 4

243 Hønefoss - Veienmoen Skole 4

254 Plogen - Tyristrand - Høne foss Skole 3

701 Toso skole (Jevnaker) - Hønefoss Region 13

Tabell 2 – Oversikt over antallet avganger pr linje og segment . Linjer med rødt er bylinjene i Hønefoss.
(kilde: Brakar.no)

3.3 Dagens reisealternativer mellom Hønefoss og Oslo
Dagens reisealternativer består hovedsaklig av tog, buss og bil. Disse hovedalternativene blir i

større og mindre grad kombinert med hverandre og med sykkel og gange.

Tog Dagens togtilbud mellom Hønefoss og Oslo er ikke sammenlignbart med det nye so m pla n-

legges med Ringeriksbanen. Dagens tilbud er en del av Bergensbanen via Drammen og

Hokksund, og bruker ca 1,5 time til Oslo, med kun 4 - 5 avg. daglig.

Buss Brakars linje 200 er rutesatt med 1 time og 15 minutter mellom Hønefoss sentrum og Oslo

busste rminal i morgenrush. Linja har avgang hvert kvarter i rushtid, en gang i timen ellers.

Bil Med bil beregner Google en kjøretid på én time mellom Hønefoss og Oslo når det ikke er kø. I

rushtid er kjøretiden lengre.
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Det er gjennomført spørreundersøke lser for å få mer innsikt i omfanget av overgangsreisende

mellom linje 200 og de lokale linjene. Utvalget er noe tynt for å kunne konkludere med omfan g-
et. Undersøkelsen påviser riktignok at det er en viss utveksling mellom linjene, men det er også
kommente rt at enkelte linjer har mindre grunnlag, f.eks. påpekes det fra Brakar at sannsynligh e-
ten er stor for at mange i Haugsbygd velger å reise med bil og parkere på Botilrud for så å reise
med buss videre derfra. Dette gir betydelig mindre reisetid enn via sen trum og 223/224.

3.4 Traséer og korridorer for buss

Busstrafikken kan fordeles på fire korridorer:

Korridor Linjer Busser/dag

Trafikkorridor Hønefoss bru 221, 223, 224, 225, 228, 232 210
Trafikkorridor Kvernbergsund bru 200, 210, 211, 212, 214, 224, 228 1 89
Trafikkorridor Arnemannsveien 222, 233, 241, 242, 243 118
Trafikkorridor Askveien 101, 254 25

Tabell 3 – Fordeling av busstrafikk på trafikkorridorer i Hønefoss

Trafikken i Kongens gate og Hønefoss bru er ca. 20.000 ÅDT . Traf ikken gir tidvis dårlig fre m-
kommelighet for buss. Som beslutningsgrunnlag for tiltak kan det hentes ut data fra regional
transportmodell (RTM) som kan påvise hvor denne trafikken skal til og fra.

3.5 Befolkning og markedsgrunnlag
I flg. SSB 2016 er det 15400 innbyggere i Hønefoss. Fremstillinger av bosetningsmønsteret ant y-

der at mange av disse bor nær sentrumsområdene innenfor en avstand i luftlinje på 3 km fra
sentrum. Områdene Haugsbygd og Heradsbygda ligger unntaksvis utenfor.

Figur 2 – Befolkningsstruktur, buffersone og flatedekning for bybusslinjene , sirkelen har radius på 3 km.

Nærliggende reisevaneundersøkelse fra Buskerudbyen antyder at buss har sitt største marked på
reiser over 3 km. Gang og sykkel har størsteparten av sitt reisemarked under 3 km. Bilfører og
passasjer er tilstedeværende i alle reisemarkeder. Med utgangspunkt i dette legges det til grunn
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at reisemarkedet for buss primært er for reiser over 3 km. Hvis målpunktet er sentrum i Høn e-
foss vil Heradsbygda og H augsbygda være typiske «bussmarkeder» og med et trafikkgrunnlag

over kritisk minimum . Dette er en noe grov markedsanalyse fordi topografi og forskjellige må l-
punkt spiller inn. Siden sentrum i Hønefoss ligger lavere enn omkringliggende boligområder er
det f lere områder som vil inngå i det typiske bussmarkdet, f.eks. Hvervenmoen i sør og Morge n-
bøen i nord.

Figur 3 – Reisemiddelvalg etter reisens lengde (kilde: UA - rapport 58 Buskerudbyen)

I reisevaneundersøkelsen for Buskerudbyen h ar Urbanet Analyse definert standarder for tilgang
til kollektivtransport basert på avstand og frekvens.

Tabell 4 – Kvalitetsvurdering av tilgang til kollektivtrafikk (Urbanet 2014)

I kartet for Hønefoss er det forøkt å illustre re e n buffersone ( 400 meter antas å være ca. 500
meter i terrenget) for å si noe om avstanden. Med kunnskap om frekvensene på linjenettet ser vi
at store deler av bybussnettverket havner inn under «god» og «middels». Definisjonen sier in g-
enting om reiserel asjoner eller reisetid.

3.6 Reisevaner, passasjertall og kundetilfredshet
Rapporten «Reisevaner i Ringeriksregionen 2013/14» (Urbanet Analyse, 2015), viste:

- 92 % av den voksne befolkningen har førerkort for bil, og hver husstand har i gjenno m-
snitt 1,7 biler

- 8 6 % av de yrkesaktive har tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver

- 60 % av befolkningen bor innenfor 500 meter fra en holdeplass
- 7 % av befolkningen har kollektivtilbud med avg. minst fire ganger i timen
- 76 % av de daglige reisene er med bil, 16 % er gangturer, 4 % sykkelturer og 4 % ko l-

lektivreiser.
- Befolkningen foretar 3 reiser per dag i snitt.

Tallene viser at bilen dominerer som transportmiddel i regionen. Dette er ganske vanlig i byer av

tilsvarende størrelse.

Det har over flere år vært en nedgan g i antall kollektivreiser på Ringerike. I samme periode har
det vært en vekst i folketallet. Brakars reisetall viser at det var færre kollektivreisende på Ring e-
rike i 2016 sammenlignet med året før. Nedgangen for linjene på Ringerike (uten linje 200) var
på 4,7 %. Linje 200 var uendret. Det var også en signifikant nedgang i antall reiser på Ringerike

fra 2014 til 2015. Resten av fylket har hatt en oppgang i antall reiser.
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Brakar hadde 720 761 reiser på Ringerike i 2016 (Ringerike og Hole kommuner, uten li nje 200).

Til sammenligning var det 4 465 293 reiser i Drammen.

Figur 4 – Passasjerer pr lin je pr år 2016 tall (kilde: Brakar)

Brakar måler kundetilfredsheten årlig. Målingen blir gjort med ombordintervjuer fortløpende

gjennom å ret og måler en rekke tilfredshetskriterier. Tallene for 2016 viser en svært høy kund e-
tilfredshet på Ringerike, hele 98 %, en økning fra 85 % året før. Dette skjer samtidig som at
passasjertallene går ned. Det er interessant å spekulere i hvorfor det er sl ik. Er dagens tilbud så
tilpasset dagens kunder at det har nådd sitt potensial? Er dagens kunder «tvungne» kollektivtr a-
fikaner uten reelle valg, evt er de idealister? Hva kan man da gjøre for å få flere kunder enn i
dag?
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I januar 2016 ble det gjort en kvalitativ undersøkelse med gruppesamtaler med to grupper på
Hønefoss – en gruppe med kunder (7 personer) og en gruppe med ikke - kunder (8 personer).

Hovedfunnene fra undersøkelsen kan oppsummeres slik:

Figur 5 - Resultat fra grup pesamtaler på Hønefoss og i Kongsberg (Brakar/Opinion, februar 2016)

Det ble også gjennomført telefonintervjuer med 850 personer på Hønefoss i den samme unde r-
søkelsen (Brakar/Opinion, februar 2016. De viktigste driverne for at kundene skal bli mer fornøyd
med tilbudet på hverdager er:

Bussen går tidlig om morgenen og utover kvelden
Bussen går ofte
Bussen går på faste tidspunkt hver time
Lokalbussen korresponderer med andre kollektive transportmidler
Hyggelige sjåfører

De viktigste driverne for at de potensi elle kundene skal bli mer fornøyd på hverdager er:

Bussen går ofte
Bussen går på faste tidspunkt hver time
Bussen går tidlig om morgenen og utover kvelden
Bussene er i rute

Denne undersøkelsen viser at kunder og potensielle kunder på Hønefoss har omtrent d e samme
ønskene for kollektivtilbudet lokalt. Undersøkelsen viser også at folk er lite fornøyd med tilbudet i

helgene, og ønsker seg et bedre helgetilbud.
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3.7 Nytt togtilbud
Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Hønefoss vesentlig. Ved ferdi gstillelse vil

Sandvika være kun 20 minutter med tog fra Hønefoss. Reisetiden mellom Sandvika og Oslo S er
16 minutter, 12 minutter til Nationaltheatret. Reisetiden mellom Hønefoss og Oslo blir da omtrent
35 minutter med tog. I forslag til Nasjonal transpo rtplan (Meld. St. 33 (2016 - 2017)) beskrives
det at tiltaket muliggjør to tog i timen i grunnrute, samt fjerntog. Byggestart antas å bli i
2021/22. Med fem års byggetid antas åp ning av banen tidligst i 2026.

Figur 6 - Utsnitt av figur 6.3 i forslag til Nasjonal transportplan (2018 - 2029). Denne viser to avg. /time til
Hønefoss og flere avg. i rush, samt en reisetid på ca 35 minutter til Oslo.

Statlig reguleringsplan forventes godkjent i første halvdel av 2018. Det er lagt opp til en planpr o-
sess som går direkte fra overordnede utredninger utført i 2014 - 2016 til reguleringsplan med ko n-
sekvensutredning.
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4. U TFORMIN G AV KOLLE KT IVTILBUD I HØN E FOSS

4.1 Generelle p rinsipper for planlegging av kollektivtilbud
I Brakars strategiplan 2015 - 2040 er det beskrevet 12 prinsipper for utvikling av kollektivtrafik k-

tilbudet. Disse prinsippene bygger fagteoretisk på det som er trukket opp i HiTrans, et
EU/Interreg - prosjekt for utvikling av høykvalitets kollektivtilbud i middels store europeiske byer.
Ruters «Prinsipper for linjenettet» (Ruterrapport 2011:17) bygger på det samme. Samferdsel s-
departementets veileder «79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene» (2015)
er i tråd med de samme prinsippene.

Når kollektivtilbudet utformes, må reis etid vektlegges. Ti prosent reduksjon i reisetiden kan gi 4
til 6 % flere passasjerer. Studier tyder på at reisetid er viktigere for kundene nå enn tidligere, og
bør derfor vektlegges ved utforming av tilbudet (Vegdirektoratet, mai 2017).

4.1.1 Samferdselsdepa rtementets veileder om knutepunkt

I samferdselsdepartementets veileder (side 142) står det følgende:

Jernbanestasjon eller båtterminal utenfor
sentrum forekommer også. Normalt er se n-
trum klart viktigste mål for de reisende. Da
bør hovedknutepunktet, even tuelt med ta k-
ting i linjetrafikken, ligge i sentrum, mens
jernbanestasjonen eller båtte r minalen betj e-
nes med en av linjene i nettet, helst den
med størst trafikkgrunnlag.

Hvis det viktigste er å få god korrespo n-
danse for videre reiser med tog eller båt, bø r

knutepunktet for den lokale linjetrafikken
ligge ved te r minalen, mens sentrum betj e-
nes med én eller flere av linjene på veien
til/fra terminalen.

Hvis avstanden mellom sentrum og te r-
minal er kort, kan det vurderes å legge kn u-
tepunktet for linjenettet mi dt mellom de to
stedene. Men dette er en dårlig løs ning hvis
gangavstanden blir lang for de fleste br u-
kerne.

Dette er relevant for valg som må tas for Hønefoss, der jernbanestasjonen ligger noe utenfor
sentrum.

4.1.2 Brakars prinsipper for utvikling av kollek tivtrafikktilbudet

Hensikten med Brakars prinsipper er blant annet å:

Gjøre det enklere for kundene å forstå og finne frem i kollektivtrafikktilbudene
Gjøre kollektivtilbudet gjenkjennbart i ulike deler av fylket

Under vil vi gjengi de mest relevante prin sippene for utviklingen av busstilbudet i tilknytning til
stasjonen i Hønefoss.

Figur 7 - Gode knutepunkter. Det er viktig at omstigning kan skje så smidig som mulig, med kort gan g-
avstand. Knutepunktene må sikres god tilgjengeligh et til hovedveinettet. (Brakar, 2015)
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Figur 8 - Pendellinjer gjennom knutepunkter. Gir direktereise for flere kunder, sikrere korrespondanser,
færre linjer, en rutetabell i stedet for to, billigere og mer effektivt ruteopplegg med mindre regulering s-
tid. (Brakar, 2015)

Figur 9 - Koordinering i knutepunkter. Utvider reisemuligheten i nettverket, og er viktigst i distriktene
der frekvensen på tilbudet er lavest. Bør støttes av systemer som informerer bussfør erne som evt fo r-
sinkelser. (Brakar, 2015)

Figur 10 - Dårlig fremkommelighet er kostbart for både kundene, samfunnet og Brakar. Busstilbudet går
i dag i all hovedsak i blandet trafikk og er derfor sårbart for forsinkelser som følge av biltrafikk. (Brakar,
2015)

Figur 11 - Ideell stoppestedsavstand på ca 600 m i byområder, som gir gangavstander på inntil 5 minu t-
ter (Brakar, 2015)
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4.2 Linjeføring
I kollektivtrafikken opereres det med ulike typer av linjeføring m ed tilhørende egenskaper:

- Radielle linjer
- Pendellinjer
- Ringlinjer

I praksis finnes det varianter og kombinasjoner av disse.

Radielle linjer kjennetegnes med at de trafikkerer mellom sentrum og områdene rundt, mer eller

mindre som linje til og fra. Typisk er det en sentrumsterminal (tidl. ofte kalt rutebilstasjon) som
er navet i dette systemet. Denne driften egner seg godt for reiserelasjoner som har sentrum som
målpunkt, f.eks. ofte regionale linjer. En fordel med dette systemet er at det er et felles punk t for
å koble tilbudene og felles bussparkering og sjåførfasiliteter. Ulempen med denne driften er at
dette gir et relativt stort arealbehov i de mest verdifulle sentrumsområdene og påfører bytte for
reisende gjennom sentrum.

Pendellinjer er typisk radiel le linjer som trafikkerer gjennom sentrum og gir mulighet for gje n-
nomreise. Denne typen linjeføring er hensiktsmessig i byområder der det er arealknapphet og
behovet for gjennomreiser / delreiser gjennom sentrum er tilstede. Ulempen er at løsningen kr e-
ver snuplass i hver ende og sjåførfasiliteter i minst en av endene, samt at det må finnes et ma r-
kedsbehov av omtrent samme størrelse i begge ender av sentrum for at det skal fungere.

Ringlinjer er som navnet beskriver en linje som trafikkerer områder i ring , og har start/stopp
underveis på ringen. Ringlinjer kan være besnærende å foreslå da disse vil ha stor flatedekning
og kunne tilby mange reiserelasjoner underveis. Ringlinjer har flere ulemper :

Ankomsttiden styres av avgangstiden, da det er uheldig om lin ja regulerer underveis i ringen.
Det er derfor ikke mulig å tilpasse avgangstidene på linja med andre linjer, og korresponda n-

se blir kun mulig i en retning. Hvis linja regulerer underveis, må passasjerer som allerede si t-
ter på bussen vente sammen med busse n.
Kunder tidlig i ringen får lang omvei til sentrum, men kort omvei tilbake. Forskning viser at
de fleste kundene finner dette lite attraktivt. Dette kan avbøtes med å doble innsa t-
sen/kostnadene, og få toveis ring.
Ringlinjer er særdeles lite kostnadseff ektive. Dette gjelder spesielt dersom m arkedet er se n-

trumsrelatert , noe som gir forholdsvis lavt belegg på store deler av strekningen. Et mer kos t-
nadseffektivt tilbud gjør at man kan spare penger, eller gi kundene et bedre tilbud for de
samme pengene.

I k ollektivplanlegging tilstrebes vanligvis rett linjeføring fremfor ringlinjer. Unntaksvis kan ringli n-
jer være noe mer effektive der det er mange underveisreisende og mye av og på underveis.

Figur 12 - Ringlinjer er spesielt kostnad skrevende sammenlignet med rette linjer. De gir dessuten vari e-
rende reisetider til og fra for stoppesteder som ligger tidlig og sent i sløyfen (Ruter, Prinsipper for linj e-
nettet, 2012)
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4.3 Brakars strategiplan

Brakar har i sin strategiplan fremlagt prinsipper for utforming av kollektivtilbudet og skissert
hvordan dette kan implementeres i byen. Dette konseptet bygger dels videre på dagens rut e-
struktur, dels på nye prinsipper (bl.a. HiTrans, se foran) for effektiv og kundefokusert kollekti v-
trafikk.

Figur 13 – Stilisert kart over mulig fremtidig tilbud for Hønefoss (kilde: Brakar AS)

4.4 Koordinering av tog - og busstilbudet i Hønefoss
Hvis man tar sikte på utvikling av et godt kollektivknutepunkt på stasjonen, vil dette forutsette
gode byt temuligheter mellom tog og buss. Dette dreier seg om fysiske forhold som avstander,
høydeforskjeller, sikt og informasjon, men også tid.

Hvis både buss - og togtilbudet har hyppige avg. (hvert 1 0 . minutt eller oftere), får vi en såkalt
nettverkseffekt, og man vil som kunde alltid føle at det er korrespondanse mellom avgangene.
Dette vil man ikke oppnå i Hønefoss, da toget vil ha sjeldnere avg. , og det vil også være ureali s-
tisk å få så hyppige buss avg anger mellom stasjonen og de fleste deler av Hønefoss by. Her må vi
derfor ta sikte på at buss - og togavgangene korresponderer med hverandre.

Per i dag vet vi ikke hvor ofte det vil gå tog mellom Oslo og Hønefoss. Forslag til N TP (Nasjonal
Transportplan 2018 - 29) beskriver en grunnrute med avg. hver halvtime. Av gangs - og ankomstt i-
dene til togene er ikke bestemt. Dette styres av kapasitet i jernbanetunnelen under Oslo, og
hvordan togtilbudet i hovedstadsregionen er lagt opp. Avgangs - og ankomsttidene til toget vil ha
stor betydning for når bussene skal komme og gå til stasjonen .
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Reisetid , inkludert vente - og overgangstider, har betydning for passasjerene. Passasjerer som

kommer med toget og skal videre med buss ønsker en avgang med bussen noen få minutter
etter togankomst. Og omvendt – passasjerer som skal fra bu ss til tog ønsker en bussankomst
noen få minutter før togavgang. Dette er det lettere å få til med radielle linjer enn pendellinjer .
T ogets ankomsttid, reguleringstid og avgangsstidspunkt har også stor betydning for et effektivt
busstilbud.

For å få til e n smidig overgang fra buss til tog er det essensielt med en god fremkommelighet for
bussene, slik at de er punktlige og passasjerene kan stole på at de rekker toget.

De ideelle avgangs - og ankomsttidene for toget sett fra bussdriftens side er om toget fr a Oslo
ankommer stasjonen rundt ti minutter før avgangstiden for toget i retning mot Oslo. Da kan bu s-
sene komme til stasjonen fem minutter etter togankomst, og kan slippe av og ta på byttende

passasjerer samtidig. (Gangtid man må regne med mellom tog og bu ss må sees nærmere på når
konkret utforming er klar. Den avhenger av avstanden mellom plattformer og bussholdeplass,
fem minutter er et anslag.)

Vanligvis er ikke ankomst - og avgangstidene til togene ideelle. Busstilbudet må tilpasses slik det
faktisk er , og må også endres hvis togene endrer sine tider senere. Her må man ofte velge min d-

re ideelle løsninger, som ofte innebærer enten mindre smidig bytte for passasjerene og/eller lø s-
ninger som er svært dyre å drifte. Eksempel: Skulle toget ankomme stasjonen ti minutter (x: 10)
etter avgangstid (x: 00), kan ikke den samme bussen både slippe av og ta på passasjerer som
bytter, hvis ventetiden skal være akseptabel for passasjerene. I dette eksemplet vil passasjerene
som skal rekke x: 00 måtte ankomme x: 55, mens pas sasjerer som kommer med toget vil måtte
rekke en buss som har avgangstid x: 15 (gitt fem minutters gangtid). Samtidig vil passasjerer

som skal med neste tog x: 30 synes at 15 minutter er for lang byttetid.

Skulle togavgang - og ankomst skje samtidig, og vi har fem minutters gangtid, vil bussen måtte
vente i ti minutter før den kan kjøre videre, gitt at vi bruker samme buss. Det er kjedelig for
passasjerer som eventuelt er på vei forbi, og ikke har stasjonen som målpunkt. Heldigvis er det
ikke optimalt for to gdriften med lang reguleringstid heller. Det normale/optimale ved endestasj o-

nene for toget er at toget går ca 10 - 15 minutter etter ankomst, altså ideelt for bussen. Men t o-
gets omløpstid og takting gjennom Oslo påvirker dette.

I stedet for å betjene toget i begge retninger kan man eventuelt prioritere hvilken retning buss e-
ne skal betjene, eksempelvis mot Oslo om morgenen og fra Oslo ettermiddag og kveld. Denne
løsningen gjør at de som reiser mot rushretning ikke får korrespondanse mellom buss og tog.

Dette gjør også at tidene på buss - systemet i resten av byen må tilpasses dette byttet, slik at
man ikke får lik avgangstid gjennom hele dagen, men at avgangstiden endres en gang i løpet av
dagen. Eksempelvis kan man fra en holdeplass ha avgangstider x: 05, x: 20, x: 35 og x: 50, mens
etter 13 blir avgangstidene x: 00, x: 15, x: 30 og x: 50. Dette gjør kollektivtilbudet noe vanskelig e-
re å forstå for publikum, og gjør brukerterskelen noe høyere.

Behov for kapasitet og areal på terminalen vil avhenge av:
- Når har toget avga ngs - og ankomsttider (og dermed; når skal bussene komme og gå)?
- Skal vi korreespondere både mot lokaltog og regiontog?
- Hvor mange buss linj er skal korrespondere med toget?
- Hvor lenge skal bussene stå (regulere) på terminalen?
- Skal de regulere ved plattform eller kan bussene parkere (kort eller lenge) i nærheten?

- Er det behov for snumulighet for busser på selve stasjonen, eller skal bussene videre i
samme retning?

- I hvilken grad skal terminalen også ha plass til avvikstrafikk (buss for tog)?
- Behov for gangtra seer og ventefasiliteter for passasjerene
- Behov for sjåførfasiliteter

Kongsberg er et nærliggende eksempel i Buskerud som har knyttet det lokale rutetilbudet sa m-
men med det regionale togtilbudet i ett og samme knutepunkt.
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Figur 14 – Knutepunkt Kongsberg, lokal buss samlokalisert med jernbanestasjonen (foto: Buskerudbyen)

4.5 Tilgjengelighet

4.5.1 Generell tilgjengelighet for gående

I planleggingen av kollektivtilbudet må det tas hensyn til at alle passasjerer er gående i en eller

begge ender av kollektivreisen. Det må derfor legges til rette for trafikksikre, trygge og attraktive
gangtraséer mot stasjoner, knutepunkt og holdeplasser. Sikring og tilrettelegging av snarveier er
en viktig del av dette. Ofte kan fotgjengere ta en snarvei der kjøretøy må ta en omvei. For gåe n-
de er detaljene viktige, også detaljer som ikke kan sikres gjennom en arealplan. Dette kan være
åpne fasader, vegetasjon, belysning, uhensiktsmessig plassering av gatemøbler og reklame, m a-
terialbruk, drift og vedlikehold.

I reguleringsplanene i FRE og for sentrum bør det derfor legges ekstra vekt på å legge til rette for
gående, særlig inn mot holdeplasser, knutepunkt og jernbanestasjonen.

4.5.2 Syklende

Ofte behandles gående og syklende som en samlet gruppe. Syklende og gåend e er imidlertid

trafikantgrupper med ulike behov og muligheter. Vi anbefaler derfor å skille mellom gående og
syklende i videre planlegging, utenom når behovene åpenbart er sammenfallende.

4.5.3 Til gjengelighet til Hønefoss stasjon

Ny Ringeriksbane vil gi stor e endringer i reisetiden mellom Hønefoss og Osloområdet. En del av
denne planleggingen innebefatter vurderinger rundt koordineringen av det nye togtilbudet og den

lokale busstrafikken, spesielt med tanke på hvordan knutepunktet på stasjonen og tilhørende
i nfrastruktur bør utvikles. En av utfordringene med stasjonen er plasseringen som ligger noe til
siden for hovedtraséen for nordgående busser, der hovedtyngden av dagens trafikkgrunnlag li g-
ger.

Gangavstanden er målt til 490 meter mellom
Stasjonsbygni ngen og Hønefoss torg .

Avstanden mellom Hønefoss torg og dagens
knutepunkt for buss er målt til 170 meter .

Figur 15 - Gangavstand Hønefoss stasjon - torg – sentrumsstopp
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4.6 Infrastruktur

4.6.1 Dagens knutepunkt i sentrum

Hønefoss sentrumss topp ligger sentralt i sentrum, plassert i Kvernberggata mellom torvet og
Kongens gate, rett nord for Ringerike videregående skole. Bussene har trasé inn og ut via Kirk e-
gata i nord og Stangs gate i sør. Kong Rings gate krysser strekningen omtrent midt på. Hele H ø-
nefoss sentrum nås innenfor en luftlinje på 500 meter.

Sentrumsstoppet er utformet som en gateterminal. Informasjonselementer er oppgradert senere
år, men ellers er det behov for oppgradering.

Kapasiteten på knutepunktet er svært anstrengt, særli g i forbindelse med skolestart og – slutt,
samt i rushtidene. Brakar har bedt om to ekstra oppstillingsplasser i Kong Rings gate, men dette
er avslått av kommunen. Hyppigere avg. på linje 200 og 228 gir også større behov for kapasitet i

sentrum.

Trafikksik kerheten er utfordrende. Dette gjelder særlig fotgjengere som krysser Kvernberggata
hvor det måtte passe dem. Kvernberggata er stengt for gjennomkjøring på denne strekningen,
men det er stadig biler som benytter strekningen til gjennomkjøring. Sammen med b usser og
taxier som skal være der, gir dette et uoversiktlig trafikkbilde.

På knutepunktet er det også meldt inn behov for flere plasser for taxi i tillegg til behov for flere
bussoppstillingsplasser.

Brakar ønsker å stenge Kong Rings gate for privatbi ler som krysser Kvernberggata. Dette for å
bedre trafikksikkerheten i området og øke fremkommelighet og kapasitet for bussene. Dette har

til nå blitt avslått av kommunen.

Dagens knutepunkt i sentrum har sterkt behov for oppgradering. Sett i sammenheng med de
mulighetene et nytt stasjonsområde kan gi og hva det nye togtilbudet mot Oslo kan bety for p o-
tensielt flere kollektivreiser fremstår et alternativ der dagens knutepunktsfunksjon i sentrum
flyttes til nytt stasjonsområde.

4.6.2 Fremkommelighet for buss

En a nnen utfordring er fremkommeligheten i dagens hovedtrasé som har mye trafikk hvor busser
kjøres i blandet trafikk med dårlig fremkommelighet. Dette gir spesielt utslag over Hønefoss bru
og Kongens gate hvor bussene står i samme kø som bilene. Det gir lengr e reisetid, mindre ko n-
kurransekraft og uforutsigbarhet både for kundene og i driften.

Figur 16 – Buss i kø over Hønefoss bro (Foto: Rambøll)
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4.6.3 Snuplasser

Bybusslinjene til Heradsbygda (222) og Haugsbygd (223/224) vendes i ring. D et betyr at buss e-

ne regulerer tiden mellom avgangene på knutepunktet i sentrum noe som medfører at bussene
opptar areal i sentrum til parkering. Linje 228 mellom Hvervenmoen og Morgenbøen pendler
gjennom sentrum og regulerer avgangstidene på snuplasser ved endeholdeplassene. Snuplasser
ved endeholdeplasser er derfor styrende for hvilket tilbud som kan etableres og kan potensielt gi
mindre arealbehov i sentrum der arealtilgangen er presset.

4.6.4 Holdeplasser

Avstand og plassering av holdeplasser har betydning f or hvilken betjening som gis til enkelte
områder, men påvirker også fremføringshastighet og presisjon. Er avstanden tett kan dette gi lav
gjennomsnittshastighet da bussen bruker mye av tiden til oppbremsing og akselerasjon, mindre
grad av jevn kjørefart. E r avstanden for stor kan bussen bomme på målpunkter og gi dårlig ti l-
gjengelighet. Empirien anslår ca. 500 - 600 meter som «optimal» holdeplassavstand. I praksis vil

dette ofte være avhengig av målpunkt, og mulighet for plassering i forhold til areal og trafi kksi k-
kerhet. I Hønefoss synes avstandene å være relativt store. Mest i øyenfallende er mangel på
holdeplasser i sentrumsområdenes målpunkter, f.eks. ved stasjonen og Ringerike stormarked /
Hønefoss bru. Avstanden mellom knutepuktet i sentrum og Nordre torg er ca. 700 meter, og
mellom knutepunktet og Meieriet 1 km.

4.7 Byutvikling
Ringeriksbanen ser ut til å påvirke eiendomsinvesteringer og byutvikling i Hønefoss. Brutorget
nord i sentrum (mot Hønefoss bru) er under bygging. Det er sendt ut reguleringsforslag f or Mei e-
ritomta mellom jernbanestasjonen og Soknedalsveien. Begge disse planlegges med bymessig
bebyggelse.

N y Ringeriksbane vil bli lagt i kulvert vest for stasjonen, mellom Veienmoen (som avgrenses av
at dagens sløyfe på jernbanen) og Veienmarka nord fo r jernbanen. Når dette området legges i
kulvert, vil det kunne utløse et nytt byutviklingsområde oppå kulverten. Om (og hvordan) dette
området kan bebygges vil avhenge av at jernbanekulverten legges til rette for dette . Uansett vil
områdene kunne knyttes t ettere sammen uten den barrieren som jernbanen utgjør i dag.

Når sentrum vokser mot nordvest vil dette øke markedet for jernbanen. Disse områdene vil i liten
grad ha behov for busstilknytning til jernbanestasjonen, men det må legges godt til rette for g å-
i ng og sykling. Områdene vil imidlertid utløse behov for kollektivtransport til andre deler av H ø-
n e foss, som for eksempel sykehuset og Hvervenmoen.

Figur 17 – Byutviklingsområde « Meieritomta» sammenlignet areal i dagens sentrumsomr åde (ill: Ra m-
bøll)
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4.8 Markedsrettet tilbudsutvikling for kollektivtrafikk

En modell for tilbudsutvikling som ofte benyttes er hvor marked er styrende for utviklingen av
trafikktilbudet, infrastrukturen og finansieringen. Svært ofte er det infrastruktur og / eller fina n-
siering som gir rammene for trafikktilbudet.

Figur 18 – Modell for markedsrettet tilbudsutvikling (inspirasjon fra Ruter AS og Skyss)

Hensikten med en slik modell er å tvinges til å fokusere på mulighetene i markedet og la dette
være retningsgivende fremfor begrensinger i infrastruktur og finansiering. En mye benyttet m e-
tode er å lage flere ulike alternativ / scenario med ulik struktur for å svare ut markedsbehovet

med tilhørende infrastrukturbehov og økonomiske ramme r.

Det er identifisert tre markedsområder for busstrafikken i Hønefoss :
1. Områdene Heradsbygda, Haugsbygd, Hvervenmoen og Morgenbøen er typiske marked s-

områder som egner seg for busstransport til/fra sentrum ut fra avstand og topografi.
2. Skoleskyss vil forts att utgjøre en stor markedsandel for bybussene og retningsgivende for

de regionale linjene.
3. Tilbringertransport til Oslorettet tilbud. I dag foregår dette med bytte på knutepunktet i

sentrum mellom de lokale linjene og linje 200. Ny ringeriksbane vil trol ig påvirke dette
markedsgrunnlaget, avhengig av hvilke løsninger som velges for drift og mulighetene for
sømløs billettering.
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5. U TVIKLIN GSSCE N ARIE R

Så langt er det utført analyse av markedsgrunnlag, lokale behov og byutvikling. Videre er det vist
til prins ipper for tilbudsutvikling. Neste steg er da å utforme trafikktilbud som kan påvise infr a-

strukturbehovet og finansiering. Essensielt for denne oppgaven er å påvise infrastrukturbehovet
for stasjonsområdet. Det er valgt å vise til flere ulike scenario for t ilbudsutvikling. Dels for å i l-
lustrere de ulike mulighetene som finnes, dels for å kunne påvise og anbefale en løsning tilpasset
de behov byen har.

Infrastruktur tilknyttet de ulike scenarioene blir behandlet samlet i kapittelet etter beskrivelse av

scena riene.

5.1 Innledende vurderinger
Bussknutepunktet Hønefoss sentrum ligger nær handel, videregående skole og en rekke konto r-
bedrif ter . Bussknutepunktet er således sentralt plassert i sentrum for flere reisehensikter, som
bl.a. skolereiser, handelsreiser og ar beidsreiser. Hønefoss stasjon vil i beholde sin nåværende

plassering. Plasseringen er noe vest for tyngdepunktet i sentrum og ikke like sentral som dagens
bussknutepunkt i forhold til sentrums reiseattraksjoner som handel, kontor og skoler.

Dagens knutep unkt i sentrum har vært gjenstand for diskusjoner rundt oppgraderingsbehov. Det
har også vært meldt inn et behov fra sjåførene et behov for å vurdere mer trafikksikre løsninger .
Dette fordi mye uregulert vill krysning av fotgjengere medfører økt risiko . Uøn sket biltrafikk som

ikke overholder gjennomkjøringsforbudet forsterker et rotete trafikkbilde .

Ny stasjon i forbindelse med ny Ringeriksbane og byutvikling i området åpner muligheter for å
vurdere alternativ plassering av knutepunkt for buss, samt knytte reisemidlene sammen til et
regionalt knutepunkt.

Utviklingen av kollektivtilbudet i Hønefoss står ved et veiskille. Det er knyttet fordeler og ulemper
ved å beholde dagens knutepunkt i sentrum, eller samlokalisere knutepunktet for buss ved jer n-
banestasjo nen. For å være i stand til å gi et svar på konsekvenser av de to valgene, og samtidig
gi innspill til tiltak i og rundt stasjonen, tas det utgangspunkt i å beskrive to alternative driftslø s-
ninger for kollektivtrafikken i Hønefoss og konsekvensene av disse .

Når nye driftsløsninger skal vurderes er det hensiktsmessig å se på hvilket handlingsrom som
finnes for fremtidige løsninger. Linjer innenfor segmentet skole er i stor grad tilpasset lovpålagt
skyss til/fra skolene og primært rettet mot skoleelever. Dis se linjene er ikke gjenstand for vurd e-
ring i alternative rutestrukturer innfor valg av alternativ. De er likevel ikke statiske og kan endres
ut fra endrin ger i skolestruktur og tilbud. Gjenstående linjer er derfor bylinjene 222 - 223 - 228 og
regionlinje 221. Linje 101 er i dag knyttet opp mot korrespondanse med tog på Hokksund og

de r av noe «låst» på avgangstider med mindre denne korrespondansen fjernes, tilfeldigvis passer
inn, eller linjen deles (f.eks. på Vikersund). Fremtidig struktur, som beskrevet i Braka rs strateg i-
plan, avviker ikke vesentlig fra dagens drift av bylinjene. Linje 1 - 2 - 3 er tilsynelatende relativt lik
dagens 228 - 222 - 223.

5.2 Scenario 1 – « M atebuss Ringeriksbanen»

Dette scenario bygger på å koordinere busstilbudet med togets ankomster . Det betyr at togets
rutetider er styrende for det lokale busstilbudet. Dette gir forutsigbarhet for togreisende. Dette
betyr også at det vil være stor grad av samtidighet i tid mellom bussene på fellesstrekninger og
på knutepunktet. Dette betyr større arealbehov og mindre handlingsrom for å tilby frekvens på
fellesstrekninger. Korrespondanse med tog krever at bussene er på stasjonen tidsnok til togets
avgang, ellers feiler hensikten med tilbudet. Dette krever at bussen har forutsigbar fremkomm e-

lighet. Scenarioet leg ger opp til at busser betjener stasjonsområdet. Det vil bety en omlegging av
busslinjene til/fra nord.



27

Forutsetninger:
Skal de lokale bussene ha en tilbringerfunksjon til togtilbudet følger det med noen avhengigh e-

ter :
1. Korrespondanse t il og fra på alle avg anger, alternativt kun i rushretning, om stivt ruteopplegg

kan fravikes . Skal en kunde benytte buss til toget vil kunden forvente at bussen tar en tilb a-
ke.

2. Buss vil måtte tilpasse seg togets rutetider, ikke omvendt. Togets rutetid er avhengig av hvi l-
ken ta kting / ledi g «slot» toget vil få i Oslo og hvilke koblinger dette toget skal ha (Moss er

nevnt). Dette er ikke fastlagt på dette stadiet prosjektet er i nå. Når punkt 1 skal oppfylles
har dette betydning for hvilke ankomst - og avgangstid er bussen skal ha ved stasjonen, og
hvor mange vogner som må benyttes for å oppfylle denne rutetabellen. I dag er omløpstidene
på linje 221 og 222 tilpasset halvtimes og timesavgang. Skal tilbudsnivået opprettholdes er
det lite rom for økt reguleringstid ved stasjonen uten at dette medfører flere vogner i omløp .

3. Avgangstiden fra startholdeplass er tilpasset togavgang. Avgangstid fra startholdeplass =

avgangstid tog – byttetid/buffer – kjøretid fra startholdeplass. I dag snur bussene på h.v. 222
og 223 i en ring hvor rutetid en i motsatt retning er gitt. Det er mulig å la bussen vente til ri k-
tig avgangstid i ringen, men siden bussen kjøres i ring vil det være passasjerer om bord som
skal av senere i ringen, eller har gått på tidligere i ringen som må vente sammen med bu s-
sen. A lternativt kan man som før nevnt bare korrespondere til toget på formiddagen og fra
toget på ettermiddagen, og justere avgangstid fra stasjonen midt på dagen for å unngå reg u-

lering.

4. Sentrum vil uansett være endepunkt for skolelinjene, og et ønsket målpunkt blant mange
kunder. Å flytte sentrumsknutepunktets funksjon som termineringspunkt til jernbanen vil gi
utfordringer for spesielt for de linjene som har skolefunksjon som ikke har noen funksjon ved
jernbanen. Disse må finne andre termineringspunkt i og run dt skolene. Når en av Hønefoss’
VGS ligger ved dagnes knutepunkt vil dette være et ønsket termineringspunkt uansett.

Alternativt ruteopplegg:
I strategiplanen til Brakar er det skissert at dagens linje 222, ny linje 2, i Heradsbygda er pe n-
delsatt til Hver venmoen, og således parallell med linje 1 på strekningen sentrum - Hvervenmoen.
Brakar har vurdert at markedet ikke p.t. er modent for et parallelt tilbud. Siden linjen til Herad s-
bygda benytter Arnemannsveien forbi stasjonen kunne det i dette alternativet være hensiktsme s-

sig å koble denne i pendel mot Hvervenmoen og la 228 ende i sentrum. 228 vil ha tid nok i oml ø-
pe t til å kjøre via stasjonen . 223 kan driftes tilsvarende, via jernbanen til sentrum. Dersom jer n-
banen skal være en terminal for bussene slik dag ens knutepunkt i sentrum er , vil ikke linje 222
og 223 betjene sentrum.
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Figur 19 – Prinsippsk isse for rutestruktur scenario 1

5.3 Scenario 2 – « B ybuss Hønefoss»
Dette scenario bygger på Brakars strategiplan og dagens drift. Prinsipp ene er rettlinjet traséf ø-
ring uten omveier som gir beste forhold for kortest mulig reisetid, forenklet markedsføring av
tilbudet og effektiv drift. Noen av linjene er pendelsatt der turer på hver side av sentrum er kny t-
tet sammen for å kunne tilby direkte reiser gjennom sentrum uten bytte.

Pendeldrift er arealeffektivt ved at bussen ikke trenger å terminere i de mest arealintensive o m-
rådene i sentrum. På fellesstrekninger, der to linjer kjøres parallelt, gir driftsmodellen mulighet
for å «takte» linjene m ot hverandre – dvs. at de kjøres til forskjellig tid slik at to linjer med hal v-
times frekvens danner 15 minutters frekvens. At linjene kjøres forskjellig i tid innebærer også
fordeling av kapasitet ved holdeplassene (inkl. knutepunktet i sentrum).

Foruts etninger:
Dette scenario gir ikke direkte korrespondanse til nytt togtilbud. Rettlinjet trasévalg for to av
bylinjene medfører at bussene ikke betjener stasjonsområdet. Tilbudets rutetider er primært
styrt av taktingen mellom linjer på fellestrekningene og åpner i mindre grad for å korrespondere
med togtilbudet, men høy frekvens kan gi en «kast - rutetabell - effekt» hvor bussene oppleves å
gå så ofte at kundene stiller seg ved holdeplass og forventer at en buss vil ankomme innenfor

akseptabel ventetid. Linjer til/fra nord vil ikke betjene stasjonen direkte, men ha holdeplass i
sentrum og ved Hønefoss bru. Linje mot Heradsbygda vil passere jernbanestasjonen. Kunder som
skal bytte mellom buss og tog må da gå mellom sentrum og stasjonen, eller benytte seg av linja
forbi stasjonen mot Heradsbygda.

Gangavstanden er 490 meter til torget og ytterligere 170 meter til bussknutepunktet. Totalt 660

meter. Empiri antyder at «aksept abel gangavstand» til bussholdeplass er 500 meter. Avstanden
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folk er villige til å gå øker n år de går til jernbane (opp mot 1000 – 1500 m) og når det er hyppige
avg anger .

Avbøtende Tiltak:
Linja mot Heradsbygda legges slik at den kan korrespondere med tog. For å få gode bytter
for kundene krever dette at andre linjer må korrespondere med denne lin ja i sentrum.
Et utradisjonelt forslag som avbøtende tiltak for å redusere barrieren ved å gå mellom se n-
trum og stasjonen er f ørerløs busslinje i shuttletrafikk mellom sentrum og stasjonen. Det må i

såfall vurderes hvor mange (og hvor store/små) busser so m trengs for å ha tilstrekkelig k a-
pasitet.
Gangavstanden på rundt 600 meter er akseptabel for mange. Imidlertid er strekningen næ r-
mest stasjonen i dag kjedelig, og man ser ikke at man er nært sentrum. Her kan man gjøre
strekningen mer interessant å gå, sa mt bedre tilrettelagt enn den er i dag.
Flytte sentrumsstoppet nærmere jernbanestasjonen, til Norderhovsgata eller Stabells gate.

Figur 20 – Prinsippskisse for rutestruktur scenario 2
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5.4 Scenario 3 « Byutvikling ved stasjonen»
I det tyngdepunktet i sentrum forflyttes til området rundt stasjonen ligger det til rette for å ti l-

passe tilbudsstrukturen for å betjene dette området. I tråd med forenklingsprinsipper og fordeler
med pendeldrift foreslås to pendellinjer, en nord - sør, en øs t – vest. Førstnevnte trafikkerer d a-
gens sentrumsområde, sistnevnte nytt sentrumsområde ved stasjonen. En variant av dette er å
etablere bru over Hønefossen slik at begge linjer betjener nytt stasjonsområde i pendel.

Figur 21 – Prinsippskisse for rutestruktur scenario 3
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5.5 Infrastruktur

Oppgradering av bussoppstillingsplasser i sentrum
Som tidligere nevnt vil mye av skoletrafikken, og den regionale trafikken knyttet til skole, ha
behov for å vendes og stille opp i nærheten av d agens VGS i sentrum. Det tilsier at dagens fun k-
sjon som oppstillingsplass i sentrum uansett vil være et behov uansett scenario.

Kollektivfelt Hønefoss bru

Det er observert en del kødannelse på Hønefoss bru retning sør, også utenom rushtidene. Høn e-
foss br u har tre felt, hvorav to i sørgående retning der høyrefeltet er påbudt høyresving. Busser
skal rett fram/venstre og ligger i venstre felt der det er mest kødannelse. Et tiltak kan være å
innføre påbudt høyresvingefelt – gjelder ikke buss. Da fletter busse n inn i rett - framtrafikken i
krysset. Dette er en velbrukt løsning andre steder.

Trafikkstyring i Kongens gate
Bussene kjøres i paralellvegnettet til Kongens gate mellom Kirkegata og Owrens gt. Krysset mer
Arnemannsveien synes å være årsak til kødannelsen . Forslaget er å benytte dagens signalregul e-
ring i Kongens gate aktivt som trafikkstyring.

Figur 22 – Prinsipp for kollektivprioritering gjennom Hønefoss sentrum (kart: finn.no)
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Holdeplass i Arnemannsveien og Hønefoss bru
Hold eplasstrukturen synes å mangle holdeplass nærmere stasjonen, h.v. i Arnemannsveien for

busser der, og i sørenden av Hønefoss bru for å gi minste gangavstand til stasjonen og nærli g-
gende til kjøpesenteret der. Holdeplasser kan evt. oppføres som kantstopp om forholdene ligger
til rette for dette.

Figur 23 – Forslag til plassering av holdeplasser ved Hønefoss bru (kart: finn.no)

Nytt knutepunkt ved stasjonen
Kommunen har vedtatt i tråd med ny ringeriksbane og byutvikling på meierito mta å etabler e et
nytt knutepunkt ved stasjonen. Bussdriften bør tilpasses dette.

Ny bru over Hønefossen

For maksimal utnyttelse av nytt knutepunkt ved stasjonen foreslås det i scenario 3 to linjer som
pendler om stasjonen. Traséføringen for nord - syd pend elen vil bli mer rettlinjet om det etableres
en ny bro over Hønefossen som knytter nordsiden av fossen mot ny stasjon og byområde. Bro vil
også gi synergier for gang/sykkeltrafikk mellom Morgenbøen og stasjonsområdet.
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Figur 24 – P rinsipp for etablering av ny broforbindelse mellom ny bydel og Hønefoss nord (kart: finn.no)

Snuplasser Haugsbygda og Heradsbygda
Dagens praksis med å vende bussene i vegnettet gir flatedekning, men også mindre handling s-
rom for å bestemme rutetidene i beg ge retninger samt større behov for reguleringsparkering i

sentrumsområdene. For alle scenario er det behov for å opparbeide snuplasser:
- Scenario 1, rutetiden fastsettes i forhold til togavgang og bussen må avvente rutetid på

endeholdeplass
- Scenario 2, stør re grad av pendeldrift vil utløse et behov for snuplasser og fasiliteter i li n-

jenes ender fremfor i sentrum.
- Scenario 3, samme argumentasjon som scenario 2.

Tiltak oppsummert
Mange av tiltakene er sammenfallende for flere av scenariene, spesielt tiltak so m rettes mot
fremkommelighet, oppgradering av dagens fasiliteter for vending av region - / skolebusser nær
sentrum og videregående skoler. Tabellen under viser en oversikt over hvilke tiltak som kan
være aktuelle for de ulike scenario:

Scenario 1
Mateb uss tog

Scenario 2
Bybuss Hønefoss

Scenario 3
Byutvikling

stasjon
Oppgradering dagens
knutepunkt i sentrum X X x

Kollektivfelt Hønefoss bru
X X X

Trafikkstyring i Kongens gate
X X X

Holdeplass v/ stasjonen
X X

Nytt knutepunkt ved
stasjonen X

H oldeplass Hønefoss bru
X X

Ny bru over Hønefossen
X

Snuplasser Haugsbygda og Herad s-
bygda X X X

Tabell 5 – Oppsummert tiltaksliste for kollektivtrafikk i Hønefoss fordelt på Scenario
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5.6 Vurdering av scenario

5.6.1 Ressursinnsats

Fo r å kunne vurdere ressursinnsatsen, antall busser og produksjon, vil det på et detaljert nivå
være nødvendig å sette opp en rutetabell med tilhørende vognløpsplaner, og krever ytterligere
detaljering utenfor dete oppdragets rammer .

For scenario 1 vil det være naturlig å ta utgangspunkt i togets rutetider for å tilpasse bussenes
p asserings - , ankomst - og a vgangstid på og ved stasjonen. På dette stadiet er ikke denne info r-
masjonen klar. Erfaringsmessig vil slik tilpasning gi noe høyere ressursinnsats:

Busser må vente på tog, enten ved stasjon, eller ved endeholdeplass for å treffe togets a v-
gangstid .
Tiden mellom togavgang og togankomst avgjør om buss «rekker» en tur i mellom, eller bør

vente.
Ekstra kjøretid for å kjøre via stasjonen kan medføre at omløpet bl ir lengre enn frekvensen
tillater. Det vil si at man må velge mellom å opprettholde frekvensen ved å sette inn en ek s-
tra buss (og sjåfør), noe som koster penger , eller å ha en lavere frekvens som passer o m-
løpstiden.

Scenario 2 vil være mer løsrevet fra to gets rutetid. Her er det frekvens og faste avgangstider
som er styrende for rutetabellen. Det gir noe større frihetsgrader i forhold til å optimere vog n-
bruken. Ressursinnsatsen vil være omtrent som i dag.

Scenario 3 forenkler kjøremønsteret noe og fjerner kjøringen mellom Hønefoss bru og Hønefoss
sentrum for øst – vest pendelen. Dette effektiviserer kjøre - og reisetiden. Basert på dagens kj ø-

retider vil trolig begge pendler kunne kjøres med omløp på 1 time, dvs. 2 busser pr linje for å
danne halvtimes frekv ens.

5.6.2 Arealbehov / Infrastrukturbehov

I scenario 1 vil tilpasning av bussenes ankomst - og avgangstider t il toget gi større grad av sa m-
tidighet ved de sentrale holdeplassene. Det vil ofte medføre et større arealbehov for oppstilling

av busser. På stasjonen er det avhengig av om
busser til/fra nord skal terminere eller kjøre via stasjonen.
busser skal stå å vente mellom avgang og ankomst tog

Det er tidligere argumentert for at det er 3 byruter og 1 – 2 regionruter det kan være aktuelt å
tilpasse tog. En av linjene er pendel og vil ha behov i 2 retninger. Anslagsvis 4 plasser for bybuss
og 1 - 2 for region buss . I sentrum vil fortsatt skoletransporten være dimensjonerende for arealb e-

hovet.

I scenario 2 er en del av hensikten med driften å spre / takte avgangene for å gi et hyppigere
tilbud på fellesstrekningene. Det gir mindre arealbehov. Pendeldrift, hvor bussene kjøres gje n-
nom sentrum i stedet for å terminere, gir også mindre areal behov sentralt . Ved stasjonen vil det
være behov for å tilrettelegge for et stop p for pendelbussen til/fra Heradsbygda (+ region/skole i

Ar nemannsveien). Bussene vil ha korte stopp og sannsynligheten for samtidighet være mindre og
følgelig behovet for oppstillingsplass mindre . Anslagsvis burde det holde med en plass i hver re t-
ning for bybuss, dvs. 2 oppstillingsplasser + 1 - 2 for regionbuss. Dette er også situasjonen for
scenario 3 .

5.6.3 Rei setid (inkl. gangavstand)

Scenario 1 og 2 legger opp til ulik tilgjengel ighet til stasjonen og sentrum. Scenario 1 betjener
stasjonen mot at dette gir ø kt reisetid for reisende til sentrum, mens scenario 2 legger opp til at
reisende til stasjonen må gå fra sentrum. Hensynet til de to ulike reisestrømmene går på bekos t-
ning av hverandre.

En metode for å illustrere og kva n tifisere forskjeller i kollektivt ilbudet er å benytte såkalte gen e-

raliserte reisekostnader. Her vektes ulike kvaliteter ved tilbudet i forhold til de reisendes bet a-
lingsvilje og en kjent reisetidselastisitet (fø l somhet for endring) . Dette er basert på internasjonal
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og nasjonal forskning o g er grunnleggende for transportmodellers og virkningsberegningsmode l-
lers virkemåte. I tabellen under er det vist hvilke parametere som er aktuelle for denne analysen

og hvordan disse vektes.

Ved å sette opp et case på en strekning kan vi summere verdise ttingen av de ulike kvalitetene og
sammenligne ulike kvalitetsforskjeller i tilbudet. For å kvantifisere kvalitetsforskjellene mellom de
to scenarioene er det valgt et case ved å benytte dagens linje 223 på strekningen Haug kirke –
Hønefoss stasjon. Her er det lagt inn hva de generaliserte reisekostnadene er for:

A. En togreisendes generaliserte kostnader hvor tilbudet kjøres innom stasjonen
B. En togreisendes generaliserte kostnader hvor tilbudet kjøres som i dag (dvs. den reise n-

de må gå fra sentrum til stasjone n)

Det er spesielt vektingen av gangtid vs. ombordtid og bytte av reisemiddel på «annen» hold e-
plass som er av størst interesse i dette case. Med bytte av reisemiddel på annen holdeplass fo r-

stås dette som bytte til tog på holdeplass utenfor stasjonsområdet .

Forutsetninger:

Beregning av forskjellene i generaliserte kostnader viser at ulempen for reisende til stasjonen
vektes høyere dersom disse må gå fra sentrum enn ulempen for en gjennomreisende av å kjøre
rundt om stasjonen . Årsaken er at gangtid og bytte ved annen holdeplass vektes høyere enn
lengre ombordtid for gjennomreisende. Hvilken kundegruppe som skal prioriteres kommer da an
på hvilken andel av reisende som skal til stasjonen og hvem som skal til sentrum. En enkel b e-

regning viser at c a. « break even» er der hvor 1/3 av pass asjergrunnlaget er reisende til stasj o-
nen, dvs. er kundegrunnlaget til stasjonen større enn 1/3 vil det av hensyn til passasjerene være
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hensiktsmessig å kjøre via stasjonen jfr. Scenario 1, er kundegrunnlaget mindre vil d et være mer
hensiktsmessig å kjøre som i scenario 2.

5.6.4 Tilbud

I vurderingen inngår hvordan tilbudet fremstår ovenfor de reisende i forhold til kommunikasjon,
forenkling, i hvilken grad tilbudet er konkurransedykt ig og omdøm me.

Scenario 1 gir god tilgjengel ighet til stasjonen, men viatur for sentrumsreisende vil komplisere

fremstillingen av tilbudet. Tilpasning til tog avg angene vil oppleves som positivt for togreisende
som be nytter buss på deler av reisen, men kan også være avhengig av prisstruktur. Relativt dyr
drift begrenser handlingsrommet for frekvenshevning på sikt.

Scenario 2 bygger opp under forenklingsprinsippene og fremstår mer som et tilbud for byens
interne behov fremfor togreisendes behov.

Scenario 3 har store gevinster i forenklingsøyemed som gjør tilbudet lett og kommunisere. Alte r-
nativet ivaretar i større grad et kompromiss mellom togreisende og lokalt reisende. Effektiv drift
muliggjør utbygging til høyere frekvens på sikt.

5.6.5 Tilpasning til byutvikling

Scenario 1 bygger opp under utviklinge n rundt stasjonsområdet / Meieritomta ved å betjene de t-
te med flere linjer enn dagens rutemodell og scenario 2. Scenario 3 gir effektiv betjening av b y-
utviklingsområdet fra nord og gir samtidig dagens målpunkt i sentrum god tilgjengelighet.
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6. AN BE FALIN G O G KON KLU SJON

6.1 Anbefaling
I tabellen under er kvalitetene ved de ulike scenariene oppsummert og kvalitativt vurdert og

rangert. Rød farge antyder at tiltaket virker noe negativt, gult nøytralt og grønt positivt.

Scenario 1
Matebuss

Scenario 2
Bybuss

Scena rio 3
Byutvikling

Ressursinnsats Noe mer enn i dag for
å tilpasse tog avg. og
via - turer til stasjon gir
økt produksjon

Som i dag Som i dag, eller min d-
re

Arealbehov og
infrastrukturbehov

Større samtidighet i
forbindelse med ko r-
respondanse med tog
gir stø rre arealbehov

Mer satsning på pe n-
deldrift gir mindre
arealbehov i se n-
trumsområdene og
ved stasjonen

Pendeldrift gir mindre
arealbehov i se n-
trumsområdene og
ved stasjonen

Reisetid Reisetid til stasjonen
går på bekostning av
reisetid til sentrum for
linje r som kjører via
stasjon . Dette slår i
sum negativt ut de r-

som andelen reisende
til stasjonen er under
1/3.

Reisetiden til sentrum
beholdes, men gir
reisetidsulempe for
reisende til stasjonen.

Med ny bro og effektiv
pendeldrift reduserer
reisetidsulempen v ia
stasjon.

Tilbud Viatur vil oppleves

tungvint, men gir ti l-
gjengelighet for re i-
sende til stasjonen og
korrespondanse til tog

Gir ikke tilbud til st a-

sjonen eller tilpasset
korrespondanse til tog,
men gir et godt internt
tilbud til byen med
muligheter ti l fr e-
kvensøkning

Fremstår som enkelt

og effektivt, og betj e-
ner både stasjon og
sentrum. Effektiv drift
og større marked s-
grunnlag kan gi han d-
lingsrom for frekven s-

økning.

Byutvikling Viaturer fra nord og
øst gir tilgjengelighet
til ny bydel og stasjon

Ingen økning i tilbudet
til ny bydel

Effektivt kompromiss
mellom å gi tilgjeng e-
lighet til ny bydel,
samtidig gi tilbud til
eksisterende målpunkt

i sentrum.

Tabell 6 – Kvalitativ vurdering av ulike scenario

Ut fra denne vurderingen frem står scenario 3 som best for utviklingen av Hønefoss på lengre
sikt. Scenariet innebærer dog større investeringer i infrastruktur på lengre sikt.

For scenaro 1 vil t ogets ankomst og avgangstider ha stor innvirkning på utformingen av et ko r-
responderende b usstilbud. Tiden mellom togets ankomst og avgang avgjør hvor effektivt det er
mulig å unytte bussene til å betjene alle ankomster og avganger, for eksempel:

1) Kort tid (5 - 10 min) mellom togets ankomst og avgang kan bussen levere og hente med
samme buss. Buss trenger plass til regulering

2) Lengre tid (10 - 20 min) mellom togets ankomst og avgang kan bety at en buss må hente

og en levere på samme.
3) Lang tid (30 - 60 min) gjør at samme buss rekker å kj øre en hentetur og en bringetur, evt

vil en haltimes pendel kunne be tjene stasjonen på samme måte.



38

Så lenge det ikke finnes kjennskap til togets ankomst - og avgangtider er det knyttet stor usi k-
kerhet til dimensjoneringen av tilbudet og følgelig tilhørende arealbehov for oppstilling ved kn u-

tetpunktet.

Det gjør at scenario 2 fremstår som et mer robust alternativ på kort og mellomlang sikt.
Scenario 2 sammenfaller i stor grad med Brakars strategiplan. Det anbefales å jobbe videre med
Scenario 2, men på et senere tidspunkt vurdere å innføre prinsippene i scenario 3 i tråd me d
byutvikling og stasjonsutvikling i Hønefoss.

6.2 Faseplan
Under er det vist en tenkt utviklingsplan for kollektivtrafikken i Hønefoss. Første fase bygger på
scenario 2 og Brakars strategiplan og inneholder forslag til en rekke infrastrukturtiltak for å be dre
tilgjengelighet, reisetid og konkurransekraften til buss. Tiltakene bygger også opp under senere
utvikling med større investeringer i stasjonsområdet og «miljøbro» over Hønefossen til ny bydel.

Figur 25 – Antatt utviklingsret ning med anbefalt driftsløsning og infrastrukturtiltak

6.3 Dimensjonering av knutepunkt Hønefoss stasjon
Dimensjoneringen av knutepunktet i forhold til hvilket arealbehov som behøves for å avvikle
bussdriften avhenger av:

- Driftsmodell for kollektivrafikken (h er illustrert som scenario)

- Korrespondanse og bytter (omfang og type)
- Fysiske rammebetingelser inkl. v egsystemet (Arnemannsveien, hensynet til gang, og

sykkel)
- Fasiliteter og egenskaper til knutepunktet
- Om man regulerer bussene ved plattform eller ikke
- Bet jeningstid

6.3.1 Driftsmodell for kollektivtrafikken

Det er vist til at mange av de regionale linjene uteom bylinjene (222 , 223, 228) og linje 200 er
tilpasset skoleskyss og har sitt hovedmarked nær Hønefoss sentrum / videregående skoler. Av
driftsmessige og ma rkedsmessige grunner er det lite hensiktsmessig å flytte termineringsfun k-
sjonen til disse bussene til stasjonsområdet. Behovet for oppstilllingsplasser for gjenstående li n-

jer avhenger av driftsmodell som illustrert i scenarioene . Scenario 2 og 3 antyder 1 - 2 plattformer
for regionale busser og 2 plattformer, en i hver retning f.eks. de lokale pendellilnjene. Scenario 2
og 3 har i prinsippet liten grad av samtidighet ved stasjonsområdet noe som gir et relativt lite
arealbehov til selve bussdriften.
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6.3.2 Korrespo ndanse og bytter

Valg av fysisk løsning for oppstilling av buss bør tilpasses den fuksjonen tilbudet skal ha, spesielt

i forhold til videre reise og målpunkt for reisen. I den grad det er bytte mellom busser er det å
foretrekke sentraløy (eks. Sandvika) hv or reisende har kort avstand uten kryssing av veg mellom
bussene over sentraløya. I den grad det det skal tilrettelegges primært for korrespondanser me l-
lom tog og buss er det en fordel om gangavstanden mellom togplattform og bussholdeplassen er
kortest mul ig og synlig. Bussene bør primært stå i naturlig kjøreretning , det vil si i den retningen
bussen skal kjøre videre .

6.3.3 Fysiske rammebetingelser inkl. v egsystemet

På det nivået planen er nå er det romslig handlingsrom for å foreslå ulike løsninger. Ny plan f or
Arnemannsveien inngår i dette handlingsrommet, slik at løsningene kan tilpasses gjensidig. G e-
nerelt vil det være føringer i forhold til trafikksikkerhet som regulerer sikt, vikepliktsregulering
m.v. Gangforbindelser til stasjonen og ny bydel tas med i h elheten.

6.3.4 Fasiliteter og egenskaper til knutepunktet

Det er på kommunalt nivå vedtatt at dagens knutepunktsfuksjon skal flyttes fra sentrum til st a-
sjonsområdet. Hvilket areal som skal settes av til dette avhenger av hvilke funskjoner som skal
inngå og omfa nget av dette. Noen av de funskjonene er bl.a. Reguleringsparkering for regionale
busser , plass for «buss for tog, v entefasiliteter (skur, møblement, informasjon) og evt. sjåførfas i-

liteter i den grad det er behov ut fra driftsmodell.

6.3.5 Forslag til utforming

I skissen under er det vist noen forslag / prinsipper til løsninger.

Figur 26 – Prinsippskisse av ulike uformingsvalg av bussbetjening av Hønefoss stasjon

Alternativ 1 – Tosidig lomme
Denne løsningen er tilpasset mest optimal d rift for pendellinjer med minimal ekstra posisjonskj ø-
ring for effektiv gjennomgående drfit. Med foreslått pendeldrift, jfr. scenario 2 og 3, er behovet
relativt lite for egne oppstillingsplasser hvor bussen har lengre opphold. Bussen stopper som på
et vanl ig stopp og fortsetter når folk har gått av og på. Løsningen kan suppleres med egen plass
for terminerende regionlinje (anslått til 1 – 2 plasser) inne på stasjonsområdet, og/eller plass for

buss til «buss for tog». Løsningen er svært arealeffektiv, noe som fremheves som en fordel ved
pendeldrift.
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Alternativ 2 – Nær togplattform

Løsningen hensyntar i størst mulig grad hensynet til reisende som bytter mellom tog og buss.
Buss har stopp nærmest mulig togplattform for korteste gangavstand og reisende vil ikke b ehøve
å krysse trafikkert område som anses som en fordel i trafikksikkerhetsmessig. Vendeområdet må
minst være 30 meter i diameter i h.t. snuplasstandard for buss. Ventareal komer i tillegg. Dere t-
ter en langside mot pla ttform på 2 til 3 busslengder ( 50 – 60 meter). Bussene bør ha en utkjøring
som lang nok til å gi mest mulig vinkelrett retning på bussene mot gata utenfor.

Alternativ 3 – Sentraløy
Utformingen er prinsippielt beregnet for å optimalisere bytte mellom busser da gangavstanden
mellom bussene blir kort og oversiktlig. En fordel er også at møblering, informasjon etc. kan
plasseres på felles plattform. Ulempen er at denne løsningen er noe mer arealkrevende enn øvr i-
ge , samt at bussene må krysse hverandre ved inn - og utkjøring . (Viser til Statens vegves en vei l-

eder 123 for dimensjonering)

Alternativ 4 – Sentraløy langs veg
Dette er et kompromiss mellom alternativ 1 og 2/3. Busser i retning langs stasjonen benytter
holdeplass langs Arnemannsveien, mens busser i motsatt retning må svinge innom stasjonso m-
rå det. Holdeplass langs veg og vendearealet på stasjonen danner sammen en sentraløy jfr. de

fordeler denne har. Legges inngangen i enden av vendearealet unngås kryssing av trafikkert
areal.

De fire alternativene er utformet basert på det behovet som er kje nt per i dag. Økt frekvens vil
ikke nødvendigvis gi behov for et større areal, da dette gjør at stoppestedene brukes oftere, men
uten at flere skal stå der samtidig. Flere linjer som skal betjene stasjonen samtidig kan gi behov

for økt kapasitet. En kombin asjon av alternativ 1 og en av de andre alternativene vil gi en langt
større kapasitet enn det er behov for i dagens marked.

6.3.6 Anbefaling

Ut fra anbefaling om driftsmodell jfr. scenario 2 og 3 anbefales en løsning skissert i alternativ 1
og 4. Dette gir min st arealbehov og mest effektiv drift. Minimal posisjonskj ø ring («krussedullkj ø-

ring») inne på knutepunktsområdet gir korteste reisetid for gjennomreisende og mindre produ k-
sjon.

Skulle rutemodellen for toget være mulig å tilplasse lokalbussene på en effekt iv måte kan scen a-
rio 1 være aktuelt dersom hovedmarkedet til lokalbussene er å betjene gjennomgående reiser
med tog. Da kan det være mer hensiktsmessig å velge primært løsning som f.eks. alternativ 2

hvor bytte mellom tog og buss er kortest, sekundært en s entraløy om behovet for korresponda n-
ser mellom busser er tilstede.

Det vil kreve mer innsikt i vurdering av markedet for kombinerte tog - buss reiser for å kunne
konkludere sikkert på hva som er beste løsning for Hønefoss. En del av denne vurderingen b e-
ting er også mer kunnskap om hvilke rutetider toget vil ha for å kunne vurdere hvordan driften

kan tilpasses innenfor de rammer fylket har for drift av kollektivtrafikk. Vi anbefaler også å gjøre
nærmere markedsundersøkelser og – utredninger for å få et bilde av hvor mange som vil bruke
busstilbudet til og fra stasjonen , og dermed bytte mellom buss og tog .

I arealplanleggin g en anbefales derfor å legge inn flere alternativ til knuepunktsløsning som bel y-
ser de ulike alternativenes arealbehov og muligheter for inte grering med funksjonene utenfor

selve knutepunktsområdet. Det er viktig at planene ikke åpner for gjenbygging av noen av de
aktuelle knutepunktsalternativene.






	Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 23.01.2018
	Sakspapirer - Møte i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan den 23.01.2018
	Høring - Handlingsprogram for smferdsel 2018-2021
	Prioriteringsliste vedtak HMA
	Kommentar til prioritering av gang- og sykkelveier på fylkesveier
	Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021
	Møteprotokoll med vedtak om prioriterte gang- og sykkelveier
	Varsel om endret planavgrensning i pågående planarbeid med regulering og konsekvensutredning
	Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021
	Innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16 saksnummer 201611133
	Meldingstekst
	Ringerike protokoll
	Ringerike saksframlegg I ESA
	RS 1/18 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan den 23.01.2018
	Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan den 23.01.2018
	Høring - Handlingsprogram for smferdsel 2018-2021
	Prioriteringsliste vedtak HMA
	Kommentar til prioritering av gang- og sykkelveier på fylkesveier
	Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021
	Møteprotokoll med vedtak om prioriterte gang- og sykkelveier
	Varsel om endret planavgrensning i pågående planarbeid med regulering og konsekvensutredning
	Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021
	Innspill til planprogram for Ringeriksbanen og E16 saksnummer 201611133
	Meldingstekst
	Ringerike protokoll
	Ringerike saksframlegg I ESA


	PS 1/18 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. gangsbehandling
	0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. gangsbehandling
	1. Saksframlegg til 1. gangsbehandling, datert 22.09.17
	2. Forslag til plankart, datert 11.01.2018
	3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 11.01.2018
	4. Planbeskrivelse, datert 20.09.17
	4a. Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen, datert 11.03.16
	4b. Beskrivelser av sand- og grusressurs på Kilemoen, notat fra Asplan viak, datert 07.09.15
	4c. Beredskapsplan Ringerike vannverk, administrativ del, datert 22.05.17
	4d. Temakart hensynssoner, datert 14.03.16
	4e. Notat: Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, Asplan viak
	5. Innspill fra Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1, datert 04.10.17
	6. Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Støen grustak, datert 16.10.17
	7. Ringerike kommunes klage på tildeling av driftskonsesjon, datert 07.11.16
	8. Mattilsynets klage på tildeling av driftskonsesjon, datert 09.11.17
	9. Brev fra Hans Anton Støen, grunneier gnr/bnr 52/1, til direktoratet for mineralforvaltning, datert 02.12.17


	PS 2/18 Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid
	Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 15.01.2018
	Saksprotokoll - Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid

	Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid
	Oversiktskart
	Planavgrensning
	Referat fra oppstartsmøte - 437 Telegrafalleen 2 - detaljregulering
	A0.1 Situasjonsplan. korrigert 07.09.17
	Tegning -  Snitt
	Tegning - 2803 - A-20-0U-001 - Plan underetasje
	Tegning - 2803 - A-20-01-001 - Plan 1. etasje
	Tegning - 2803 - A-20-02-001 - Plan 2. etasje
	Tegning - 2803 - A-20-03-001 - Plan 3. etasje
	Tegning - 2803 - A-20-04-001 - Plan 4 etasje
	Tegning - 2803 - A-40-00-001 - Fasader
	Tegning - 2803 - A-40-00-002 - Snitt
	Gjeldende detaljregulering nr. 371


	PS 3/18 Kollektivutredning - orientering
	Kollektivutredning - orientering
	Kollektivutredning
	Kollektivutredning  2
	Kollektivutredning 3




