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Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter 

uttak av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). 

Nord for x-akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av 

sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 

før grunnvannstanden er dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 
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5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til 

Mineralloven.  Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i 

reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket 

eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, 

skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for 

miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et 

år etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 

6676200 (UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 
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Sammendrag 
 

Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre sand- og 

grusressurser for Hensmoen grusuttak og gi rammer for den videre driften av masseuttaket. 

Planforslaget gir utvinningsrett for inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. 

tonn), til de to eiendommene 271/8 og 92/2/2. Planforslaget har to områder for Bebyggelse og 

anlegg, råstoffutvining (BRU); innenfor BRU1 tillates uttak ned til kote 185 mens det innenfor 

BRU2 tillates uttak til et nedre uttaksnivå inntil 2 meter over grunnvannsnivå. Planområdet er 

på totalt ca. 900 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde, industri, 

grønnstruktur og kjøreveg.  

 

Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for John Myrvang AS og ca. 150 000 for NorStone AS 

gir dette en anslått levetiden for uttaket til ca. 75 år; Estimert levetid er 

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Område er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel, og 

planområdet er i dag uregulert. Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og 

mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål. 

Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk- og grus database. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen kom 

det inn totalt 65 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre 

forurensning i form av støv, sikring av friluftslivets interesser, sikring av grunnvannsressursen, 

anmodning om reduksjon av uttaksområde, ødeleggelse av barns nærmiljø, fastsetting av 

driftstider samt spørsmål omkring etterbruken av området. 

Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget. På bakgrunn av de mange uttalelse har 

rådmann utarbeidet et alternativ forslag.  

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter. Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene i reguleringsplanbestemmelene 

iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet, og rådmann anbefaler at planen vedtas.  

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon: 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nord for Hønefoss, like øst for Begna og 

Hensfossen. Store deler av planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknyttet driften. 

Resten av området karakteriseres som et furumolandskap. Nordøst for planområde ligger 

Hensmoen industriområde. Videre nordover på furumoen ligger Storetjern og Vesletjern som 

er dødisgroper og viktige landskapselementer. Boligområdene Vågård, Nymoen og Hen ligger 

også nær planområdet. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  17/18 

 Side 6 av 44   

 

John Myrvang AS har tatt ut sand på Hensmoen (gnr. 271/8) siden 1954. Virksomheten bla 

etablert i 1935. NorStone AS har inngått avtale om etablering av grusuttak med grunneier på 

tilgrensende eiendom gnr. 92/2/2. 

 

Planforslaget: 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som vedlegg 

1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart, datert 10.04.2018. 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 17.04.2018. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 16.04.2018. 

 

Planområdet er på ca. 900 daa. Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 18,4 mill. m3 

masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn), fordelt på to eiendommer (gnr. 271/8 og gnr. 

92/2/2) og to aktører John Myrvang og Norstone. Planforslaget har et nedre uttaksnivå 

begrenset til 2 meter over grunnvannsnivå.   

Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for John Myrvang og ca. 150 000 for Norstone gir dette 

en anslått levetiden for uttaket til ca. 75 år; Estimert levetid er 

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning på ca. 815 daa, industri på ca. 13 daa, 

grønnstruktur på ca. 67 daa og kjøreveg er lagt som formål på ca. 0,1 daa. 

 

Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU1 skal dagens terrengnivå på ca. 

kote 185 opprettholdes. Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU2 kan det 

tas ut masser inntil 2 m over grunnvannsnivå. 

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 daa 

eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. På bakgrunn uttakets størrelse er det 

stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planområdet er i dag uregulert.  

Nærliggende reguleringsplaner ligger i nordvest; Industriområdet på Hensmoen (planID 150-05) 

samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planID 163). 

 

Forhold til overordnede planer: 

Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er 

området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak fremtidig. En mindre del, 

sørøst i planområdet er avsatt til erverv – nåværende. Her ligger i dag Unicon AS, dette området 

forslås avsatt til industriformål i forslag til plan. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som privat reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-1.  

I vest avgrenses planområdet av skråning ned mot Begna, i nord og øst avgrenses planområdet av 

skogsområder.  

Grunneiere i planområdet er for gnr. 271/8 Erik Christoffer Heen og for gnr. 92/2/2 Sven Brun. 
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Forurensning/Driftstider 

Støv: 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13 måleperiodene 

som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn 1/3 av 

utslippskravet. Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at det gjennomføres 

støvmålinger innen et år etter planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen mellom nårværende 

og fremtidig masseuttak, x-akse 6676200 (UYM32). 

 

Støy: 

Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved 

Hensmoen grusuttak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes 

av omkringliggende terreng. Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det etableres støyskjermer 

i form av grushauger i forbindelse med bruk av knuseverket. 

 

Boligen på eiendom gnr. 271/122 ligger tett opp til Hensmoen grusuttak. Terrenget 

(buffersonen) mellom støykildene og boligen, gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har 

beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone. Øvrig 

omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i dagens 

situasjon og fremtidig situasjon. 

Økt aktivitet i grusuttaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone AS) vurderes til å ha 

liten konsekvens for støy fra selve grusuttaket, men økt sjenanse som følge av støy fra flere 

lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr. 271/122 

beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. 

Boligen ligger utenfor gul støysone.  

 

Driftstider: 

Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum.  

 

Følgende driftstider er utarbeidet i henhold til T1442/2016:  

Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 06.00 – 

14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00) tillates ikke 

støyende aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. 

 

Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift: hjullastere, matestasjon, 

transportbånd, sikteanlegg, opplasting etc. men ikke knusing.  

 

Gjennomføring og istandsetting 

Skissert prinsipp for gjennomføring er i korte trekk følgende:  

I første fase vil NorStone AS ta ut sitt volum ned til kote 170 i løpet av 36 år, forutsatt at 

grunnvannet ligger 2 m lavere. Istandsetting/revegetering av arealet skal skje når John Myrvang AS 

har tatt ut sitt volum, ned til kote 170.  
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I neste fase tar John Myrvang AS ut sitt volum ned til kote 170, forutsatt at grunnvannsnivået ligger 

2 m lavere. Etter ca. 75 år skal John Myrvang ha tatt ut all grus inntil 2 m over grunnvannsnivå. 

Uttaksområdet skal så istandsettes og revegeteres.  

 

Istandsetting og revegetering sikres gjennom reguleringsplanbestemmelse § 2.1.12:  

Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

 

Denne bestemmelsen sikrer at området gradvis vil istandsettes, i takt med uttak vil andre deler av 

uttaket revegeteres og tilbakeføres. 

 

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er ferdig 

tatt ut. Kommuneplanen anses å være det rette verktøyet for å kunne avklare etterbruken av 

området. Rekkefølgebestemmelse § 6.7.1 fastsetter følgende:  

 

Etterbruken skal fastsettes i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble etter 1. gangs behandlet sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

30.03.2017 – 30.05.2017. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, 

berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 65 

uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Endring etter 1. gangs behandling 

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort en rekke endringer og suppleringer i planen og her 

oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknadsbehandlingen og innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, flere av 

innspillene er nevnt av flere høringsparter og ikke alle nevnes her, vedlegg Sammendrag av 

uttalelsene som følger saken, oppsummerer uttalelsene i sin helhet. 

 

Høringsinstans: Endring i plan, som følge av innspill 

Statens vegvesen Det vil i rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges 

kombinert turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4. 

Statens vegvesen Det fastsettes maksimal utnyttelsesgrad på B1, samt avgrensning 

mellom B1 og kommunal vei Nymobakken. I tillegg markeres det 

inn/utkjøring på område B1.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er lagt inn bestemmelse om at vegetasjon bevares som en 

visuell skjerming. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er stilt rekkefølgekrav om etterbruk skal fastsettes i overordnet 

plan. Reguleringsplan skal utarbeides i tråd med overordnet plan og 

sikre etterbruken.  

Fylkesmannen i Det er stilt som krav i bestemmelsene at vegetasjon skal etableres 
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Buskerud der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå for de enkelte delene av 

uttaksområde. 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

Følgende bestemmelse er innarbeidet i reguleringsplan: Den eller de 

som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 

innenfor uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om 

driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det skal lages én felles 

driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt 

som BRU1 og BRU2.  

Ringerike kommune v/ 

Rådgiver vann og miljø 

Det er lagt inn bestemmelse som spesifiserer at særskilt utstyr skal 

foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede hendelser. 

Vågård vel Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og støvutslipp fra 

virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i 

forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres 

gjeldende.  

De avbøtende tiltakene som fremmes i plan er m.a. 

 Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at 

området gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil andre 

deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres. Det vil da bli nytt 

tilgjengelig areal i takt med at det tas ut masser innover i 

uttaksområde.  

 Det vil sikres at det etableres en voll mellom uttaksområdet og 

turvei/driftsvei/friluftsområde for å hindre støy, støv og innsyn. 

 Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at det 

gjennomføres støvmålinger innen et år etter planvedtak samt 

når grusuttaket passerer grensen mellom nårværende og 

fremtidig masseuttak (jf. Kommuneplanens arealdel) 

 Det vil i forslag til bestemmelse sikres at Nymobakken skal 

regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av utkjøring 

av sand/grus, det skal også regelmessig opprensing av grøfter. 

 Det vil legges inn forslag om at den eller de som har 

utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen 

et år etter vedtak er fattet, sette i gang en prosess for å etablere 

parkeringsplass som gjør friluftsområde lettere tilgjengelig for 

besøkende. 

 Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det etableres 

støyskjermer i form av grushauger i forbindelse med bruk av 

knuseverket. 

 Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en forlengelse 

av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved 

utvidet/tildeling av ny driftskonsesjon for henholdsvis 

gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det skal i tillegg etableres 

driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter 

rundt uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  17/18 

 Side 10 av 44   

 

30 grader og skal revegeteres ved naturlig innvandring. 

Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig 

grad brukes. 

 

 

 

Noen av de etterspurte avbøtende tiltakene som er fremhevet og ønsket etablert, berører 

arealer som ligger utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne forankres i plan.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Juridiske forhold 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for Kommunestyre til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og areal og Formannskapet jf. 

delegeringsreglementet. 

 

Naturmangfoldloven: 

De miljørettslige prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn 

ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene 

redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om 

naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 

kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre-var-prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet 

belasting av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven: 

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning 

med bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på 

høring, bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak 

tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. John Myrvang AS søkte om driftskonsesjon 

25.08.14. Søknaden ble sendt på høring til Ringerike kommune og uttalelsen er datert 

04.03.16. Ringerike kommunen redegjorde i sin høringsuttalelse for blant annet: nåværende 

planstatus, betydning for verdiskaping og næringsutvikling, innvirkninger på omgivelsene, 

miljømessige konsekvenser samt tilbakeføring og etterbruk. Ringerike kommune fremhevet at 

det var flere viktige hensyn innenfor konesjonsområde og ønsket således ikke å komme med 

endelig stilling til konsesjonen før planforslaget med konsekvensutredning forelå. 

 

Tiltakshaver John Myrvang AS er innvilget driftskonsesjon for deler av det omsøkte 

planområdet. Driftskonsesjon ble tildelt 28.11.16. Konsesjonsområde har et areal på ca. 431 

daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak – nåværende. Det vil kreves 

driftskonsesjon for det øvrige deler innenfor planområdet. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning har i sin uttalelse til høring og offentlig ettersyn, bl.a. uttalt 

at det innenfor området er hensiktsmessig å utarbeide en felles driftsplan. Det legges dermed 

opp til at den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 
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uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Og at 

det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2. Dette sikres som rekkefølgekrav. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen vil trolig ikke utløse økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag 

Dersom det er ønske om å begrense uttaksområde, er følgende alternativt vedtakspunkt 2 

utarbeidet: 

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand. Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt 

arealberegning, datert 190418.  

 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Under høring og offentlig ettersyn ble det mottatt 65 innspill fra myndigheter, organisasjoner, 

faginstanser og private. Omkring 40 av innspillene har bl.a. ytret ønske om et redusert 

uttaksområde og bevaring av Hensmoen som bynært friluftsområde. 

 

På bakgrunn av dette har rådmann utarbeidet et alternativt forslag som i større grad ivaretar 

interessene til de mange høringsinnspill og redusert uttaksområde til 1/3, som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig. Illustrasjon som viser 

arealberegning, datert 19.04.18 samt alternativt plankart datert 17.04.18, følger saken. 

 

Nærmiljø og friluftsliv er i konsekvensutredningen vurdert å ha middels til stor verdi for 

planområdet- og influensområdet. Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes av 

mange. Aktiviteter som turgåing, trening, orientering, plukking av bær/sopp og til skiturer. 

Området er særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt for rullestol- og 

barnevognsbrukere. Områdene brukes hele året. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet 

til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), dette trekker verdien noe ned. 

I influensområdet ligger Vesletjern og Storetjern som er dødisgroper og som er viktige 

landskapselementer. 
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Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet, da et viktig område for 

friluftsliv på sikt går tapt.  

 

Et annet aspekt som i særlig grad er trukket frem i mange av høringsuttalelsene er bekymring 

gjeldende sand og grus som begrenset ressurs. Sand- og grusressurser er viktige mineralske 

råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. Tilgang til materialressurser er viktig for 

kommende generasjoner. Det alternative forslaget vil også kunne sikre fremtidig drift basert på 

oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. Det legges opp til en drift ved Hensmoen 

grusuttak over en lang tidsperiode for gjeldende regulering. Kommende generasjoner skal 

kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- og grus ressurs samt vannressursen. 

Ringerike kommune tar sikte på å utarbeide en overordnet plan omkring masseforvaltning. 

Ringerike kommunen ønsker å fremstå som en klimavennlig kommune og det er derfor viktig 

med en helhetlig vurdering av kommunens masseforvaltning. 

 

Det er også trukket frem at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt og at 

tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde.  

 

Jf. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en særskilt ordning for å ivareta barn og 

unges interesser i planlegging. Rådmannen har i denne saken måtte vurdere to svært 

motstridende interesser i et område som har stor verdi for både frilufts- og næringsinteresser. 

Det er godt kjent at område er et viktig tur- og rekreasjonsområde, og det i stor grad benyttes 

av barn og unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er unikt med sin størrelse og er 

mye brukt sommer som vinter. Område avsatt til masseuttak som i det alternative plankartet er 

redusert i omfang, og et større areal vil bli avsatt til grønnstruktur.  

 

Dersom alternative planforslaget vedtas bør det gjøres en vurdering av arealformålet ved neste 

revidering av kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens arealdel er området avsatt som 

fremtidig massetaksområde. Ved å ta i bruk hensynssone for mineralressurser kan ressursen 

sikres, i kommuneplan, som en nasjonalt viktig ressurs for fremtiden. 

 

Rådmannens vurdering av alternativt forslag 

75 år er et langt tidsperspektiv. Med det alternative forslaget kan kommunen utsette 

avgjørelsen og se an behovet for råstoff. I det alternative vedtaket begrenses driften til omkring 

50 år.  

Vi har i dag lite kjennskap til fremtidens teknologi. Vi kjenner derimot til at sand- og grus er en 

ikke-fornybare ressurser. Tilgang til materialressursen vil også være viktig for kommende 

generasjoner. Det alternative forslaget vil kunne sikre ressursen, samt drift basert på oppdatert 

kunnskap fra kommende generasjoner.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende 

tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn.  
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Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 10 relevante hendelser hvorav 6 karakteriseres 

av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 3 karakteriseres av risiko som vil overvåkes, der tiltak 

vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som karakteriseres med nødvendig å 

iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er sårbart naturområde samt friluftslivets 

interesser.  

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt gjennom 

avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Rådmannen anser at 

utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger beskrevet i 

planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, vedtatt av 

Formannskapet 15.10.13, sak 135/13. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget 

utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være 

oppfylt. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt søknad 

om driftskonsesjon i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 

rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Vedlegg: 

1. Oversiktskart 

2. Plankart 2. gangs behandling, datert 10.04.2018. 

3. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 17.04.2018. 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, sist revidert 16.04.2018. 

5. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og 

rådmannens kommentar, siste revidert 18.04.2018. 

6. Planforslag alternativt løsning, datert 17.04.18 

7. Arealberegning alternativt forslag, datert 19.04.18 

8. Bane NOR, 21.04.2017 

9. Statens vegvesen,19.05.2017 

10. Fylkesmannen i Buskerud, 26.05.2017 

11. Fylkesmannen i Buskerud, 10.05.2017 

12. Direktoratet for mineralforvaltning, 01.06.2017 

13. Buskerud Fylkeskommune – utviklingsavdelingen, 02.06.2017 

14. Mattilsynet, avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, 19.01.2017 

15. Ringerike kommune – byggesakskontoret, 16.05.2017 

16. Ringerike kommune – kommuneoverlegen, 08.05.2017 

17. Vågard Vel, 22.05.2017 

18. Norges miljøvernforbund, 29.05.2017 

19. Miljøvernforbundet Hønefoss ,30.05.2017 og 17.10.17 

20. Fossekallen IL orientering og Ringerike O-lag, 04.06.2017 

21. Miljøpartiet De Grønne, 08.06.2017 

22. John Edvard Myrvang, 19.05.2017 

23. Øystein Nordbø, 16.05.2017 

24. Ståle Johansen , 29.05.2017 

25. Per Arne Olsen, 28.05.2017 
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26. Truls Krokvik, 24.05.2017 

27. Trond Solli, 18.05.2017 

28. Tove Emilsen, 20.05.2017 

29. Sølvi Fuglesang, 04.05.2017 

30. Steinar Hansen, 24.05.2017 

31. Ruth Djønne, 23.05.2017 

32. Olav Djønne, 22.05.2017 og 17.10.17 

33. Olav Bråten, 22.05.2017 

34. Oddvar Thoen, 23.05.2017 

35. Mary Blikken Gravdahl, 30.05.2017 

36. Martin Alsmark,10.05.2017 

37. Marte Pedersen, 05.05.2017 

38. Marit Kjemperud, 20.05.2017 

39. Line B. Lafton, 01.05.2017 

40. Lasse Myrvold , 21.05.2017 

41. Laila Høiensahl, 08.05.2107 

42. Kristian Strand, 22.05.2017 

43. Jørn Ivar Daae Johansen, 22.05.2017 

44. Jørn Fowler, 18.05.2017 

45. John Morten Karlsen,  26.05.2017 

46. John A. Pleym , 21.05.2017 

47. Jeanette Martinsen, 22.05.2017 

48. Ida Schørlien, 04.05.2017 

49. Ida Gjestvang, 24.05.2017 

50. Hilde Hatlestad, 09.05.2017 

51. Heidi Strand, 19.05.2017 

52. Harry Dahl, 25.05.2017 

53. Hanne S. Thoen, 19.05.2017 

54. Hanne-Beate Høiby, 04.05.2017 

55. Guro Myrvold Funjem, 18.05.2017 

56. Gudrun Winstrup Bråten, 20.05.2017 

57. Eva Hagen, 09.05.2017 

58. Erik Ødegård, 24.05.2017 

59. Erik Mælingen, 20.05.2017 

60. Einar Rokseth, 30.05.2017 

61. Dag Bjørnstad, 24.04.2017 

62. Charlotte K. Solli,18.05.2017 

63. Catrine Dalen, 02.05.2017 

64. Bodil Andreassen, 19.05.2017 

65. Bjørn Leifsen på vegne av Asbjørn Granheim, 06.06.2017 

66. Berit Haugli, 18.05.2017 

67. Anne Helen Bjerkeli, 24.05.2017 

68. Anne Brentebråten, 23.05.2017 

69. Nina Christensen Blakstvedt og Annar Blakstvedt, 25.05.2017 

70. Ann Kristing og Roy Haraldsen, 20.05.2017 

71. Anita Stenbeck, 26.05.2017 

72. Spenncon AS, 07.06.2017 
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 Ringerike kommune, 17.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  18/18 

Side 16 av 44   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/2150-44   Arkiv: PLN 433  

 

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018 

18/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 22.05.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  

 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til Ullerål 

skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter at 

foreliggende planforslag er vedtatt. 

 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov. 

Planen fremmes som en detaljregulering. Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. 

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. Ved vedtak av planen, kan bygging av 

nye Ullerål skole starte opp. Byggestart er planlagt høsten 2018, og det er planlagt å ta skolen i 

bruk høsten 2020. 

 

Viktige endringene som er gjort etter 1. gangsbehandling av planforslaget omhandler blant 

annet spesifiserte bestemmelser om støy, sikring av at enkelte eksisterende trær må erstattes 

dersom de fjernes, begrensning av gjennomkjøringsmulighet i Flattumeveien samt sikring av 

ferdigstillelse av alle fortau og gang-/sykkelveger innenfor planområdet før brukstillatelse for 

skolene kan gis. 
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Trafikksikker skolevei er et viktig tema i denne saken. Både høringsuttalelser og 

formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling av planforslaget fokuserer på temaet. 

Fylkesmannen forutsetter at det blir foretatt en grundig vurdering av trafikksikkerheten med 

tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole, før endelig behandling av 

planforslaget.  

 

Byggestart av nye Ullerål skole er planlagt høsten 2018, og det er videre planlagt å ta skolen i 

bruk høsten 2020. For at denne fremdriften ikke skal stoppe opp, vil utredning av trafikksikker 

skolevei mellom Hønefoss skole og Ullerål skole følges opp i egen sak. Det vil gjennomføres 

en utvidet skoleveisanalyse som vil lede til avklaring av tiltak som er nødvendige for å bedre 

trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen Hønefoss skole – Ullerål skole. Når 

arbeidet med analysen er avsluttet, vil det legges frem egen sak til kommunestyret med forslag 

til tiltak for optimalisering av skoleveien. Noen av tiltakene vil kunne være nødvendige å 

gjennomføre før en eventuell flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole. Saken 

planlegges forelagt kommunestyret samtidig som det skal besluttes å inngå kontrakter for 

gjennomføring av byggeprosjekt nye Ullerål skole. 

 

Ved vedtak av foreliggende planforslag kan bygging av nye Ullerål skole starte. Det vil kunne 

gi bedre forhold for både ansatte og elever som tilhører dagens Ullerål skole, samt andre som 

vil benytte de nye anleggene på fritiden. Rådmannen er av den mening at overføring av elever 

fra Hønefoss skole til Ullerål skole ikke kan iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak 

er gjennomført. 

 

Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at foreliggende planforslag vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov. 

Planen fremmes som en detaljregulering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

15.01.2018, sak 3/18, deretter av Formannskapet 23.01.2018, sak 1/18. 

Formannskapet vedtok å sende planforslaget på høring og legge det ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er datert 19.04.2018, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 26. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1. gangsbehandling 
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 Mer spesifiserte bestemmelser om støy, inkludert støysoner med egne bestemmelser 

 På grunn av anleggs- og driftshensyn er det åpnet opp for at trær langs Elling M. 

Solheimsvei om nødvendig kan fjernes dersom de erstattes med trær av samme art 

 Krav om at Flattumveien stenges for gjennomkjøring; dette ved bom som hindrer 

bilkjøring, men gir tilgang for skolebuss 

 Utvidet bestemmelse som tillater transport gjennom friområdet i forbindelse med 

tømmerdrift og skogskjøtselstiltak 

 Rekkefølgebestemmelse som sikrer at alle fortau og gang-/sykkelveger innenfor 

planområdet skal være ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for skolene 

 Kravet til antall av/påstigningsplasser for personbil innen felt o_BU2 er redusert fra ti 

til åtte. Dette gjelder innenfor selve skoleområdet. Stoppmulighet langs nytt fortau i 

Elling M. Solheims vei vil supplere tilbudet på selve skoleområdet. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser, se planbeskrivelsens kapittel om endringer i planforslaget etter 

høring og offentlig ettersyn. 

 

Virkninger av planen 

Ved vedtak av planen, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp. Byggestart er planlagt 

høsten 2018, og det er planlagt å ta skolen i bruk høsten 2020. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.01 – 12.03.2018. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. Ved vedtak av planen, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp. 

 

 

Videre prosess 

 

Trafikksikker skolevei er et viktig tema i denne saken. Både høringsuttalelser og 

formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling av planforslaget fokuserer på temaet.  

 

Formannskapet vedtok at det i den videre behandling «skal fokuseres på å legge til rette for å 

etablere optimale skoleveisløsninger, også utenfor selve planområdet» se vedlegg 27. 

Fylkesmannen forutsetter i sin høringsuttalelse at det blir foretatt en grundig vurdering av 

trafikksikkerheten med tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole, før 

endelig behandling av planforslaget. 

 

Byggestart er nye Ullerål skole er planlagt høsten 2018, og det er videre planlagt å ta skolen i 

bruk høsten 2020. For at denne fremdriften ikke skal stoppe opp, vil utredning av trafikksikker 

skolevei mellom Hønefoss skole og Ullerål skole følges opp i egen sak. Ved vedtak av 

foreliggende planforslag, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp uten endringer i skissert 

fremdrift. 
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Trafikksikker skolevei og medvirkning 

 

Tiltak for optimalisering av skoleveien vil kunne være av ulik art og gjennomføringen kan ha 

ulik grad av kompleksitet. Skolevei utredes som egen sak, og arbeidet med utvidet 

skoleveisanalyse er allerede i gang. Analysen vil ta for seg strekningen fra dagens skolekrets 

for Hønefoss skole nordover til Ullerål skole. Den utvidede skoleveisanalysen skal lede til 

avklaring av tiltak som er nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på 

den aktuelle strekningen. Noen tiltak vil utløse egen planprosess, mens andre kan gjennomføres 

med enklere midler. 

 

Som en del av arbeidet med analysen legges det opp til eget medvirkningsmøte med blant andre 

skolene Hønefoss, Ullerål og Hov, rådgiveren «Barnas representant» i kommunen samt private 

høringsparter som har gitt uttalelser til planforslaget. 

 

Når arbeidet med analysen er avsluttet, vil det legges frem egen sak til kommunestyret med 

forslag til tiltak for optimalisering av skoleveien. Noen av tiltakene vil kunne være nødvendige 

å gjennomføre før en eventuell flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole. Saken 

planlegges forelagt kommunestyret samtidig som det skal besluttes å inngå kontrakter for 

gjennomføring av byggeprosjekt nye Ullerål skole. 

 

De ulike politiske utvalgene HMA, formannskapet og kommunestyret vil orienteres om hvor 

langt prosessen med utvidet skoleveisanalyse er kommet når de samles til sine respektive 

politiske møter 07.05, 22.05 og 31.05.2018 for behandling av foreliggende planforslag for 

detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

Forholdet til overordnede og gjeldende planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015-

2030 er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas høyde 

for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 flere enn i 

dag. Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70 % av befolkningsveksten skjer i 

Hønefoss-området, med sentrum som midtpunkt, og med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), 

sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at det skal legges til rette for bygging av mange nye 

boliger i Hønefoss nord. Med nye boliger kommer behov for flere skole- og barnehageplasser. 

Ullerål og Hov skoler skal utvides for å ta imot det økte elevtallet som forventes å komme i 

denne delen av byen frem mot 2030. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til offentlig bygning, 

friområde og et lite område for bolig. Bolighuset nær Ullerål skole er revet, og boligformålet 

videreføres ikke planforslaget. I hovedtrekk er planforslaget i tråd med gjeldende, overordnet 

plan. Forslag til revidert kommuneplan-arealdel er for tiden under bearbeiding etter offentlig 

høring. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, 

samt i deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 

Hovsmarkveien boligfelt. 

Barnehageformålet i plan 334 Hovsmarka barnehage videreføres i forliggende planforslag. 

Formålets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret. 

 

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger 

til allmennyttige formål i de gjeldende reguleringsplanene. Tillatt utnyttelsesgrad U=0,20 

endres ikke mye, men det benyttes andre betegnelser for utnyttelsesgrad. 

 

For plan 196 Hovsmarkveien boligfelt er det overlapp av noe veiareal som er aktuelt i 

planforslaget. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Et meget lite område av nord-vestre del av felt o_BU1 (Hov ungdomsskole) er klassifisert som 

et område med meget sterke landbruksinteresser, jf. kommunens jordfaglige arealvurdering. 

Området ligger innenfor formål for offentlig bygning i gjeldende kommuneplan, dette 

videreføres i foreliggende planforslag. 

 

Økonomiske forhold 

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

 

Utbyggingen vil ha store samfunnsmessige, økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune 

i form av undervisningstjenester samt kostnader knyttet til selve utbyggingen. I tillegg kommer 

kostnader knyttet til optimalisering av skolevei, som vil avklares i egen sak, jf. redegjørelsen 

over. 
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Alternative løsninger 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

«Saken utsettes inntil utvidet skoleveisanalyse foreligger, og dennes konklusjon følges opp 

med rekkefølgebestemmelser om gjennomføring av tiltak som er nødvendige for 

trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen Hønefoss skole - Ullerål skole.» 

 

Velger man å gå for det alternative vedtaket, vil det sikre at nødvendige trafikksikkerhetstiltak 

gjennomføres før nye Ullerål skole kan tas i bruk. Det vil være svært gunstig med tanke på 

trafikksikkerheten for både myke trafikanter til og fra skolene, men også for myke trafikanter i 

Hønefoss nord generelt. Dersom trafikksikkerhetstiltak skal gjennomføres vil det medføre at 

kommunen må sette av potensielt betydelige økonomiske midler til dette. 

 

Det alternative vedtakspunktet vil kunne medføre at byggeprosessen for Ullerål skole stopper 

opp, med de økonomiske konsekvensene det vil kunne ha blant annet i forhold til planlagt 

fremdrift i prosjektet. Det vil også kunne medfører ulemper for elever i Hønefoss nord som 

henvises til skolegang i midlertidige lokaler over lengre perioder enn planlagt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved offentlig høring fremgår av vedlegg 5. 

 

Trafikksikkerhet 

Trafikksikker skolevei har vært et gjennomgående tema i høringsuttalelsene. Det er blant annet 

pekt på at trafikkanalysens konklusjon om at det er behov for omfattende ombygning for å 

oppnå tilfredsstillende trafikksikkerhet ikke er fulgt opp med løsninger i planforslaget. Med 

tanke en eventuell overføring av elever fra Hønefoss skole til Ullerål skole er skoleveien for 

elevene som overføres ikke godt nok utredet.  

 

Rådmannen ser nødvendigheten av en utvidet skoleveisutredning, og arbeidet med denne er 

allerede igangsatt. Det legges opp til medvirkning fra skolene, inkludert representanter fra 

foreldreforeningene, i arbeidet med utredningen. Utredningen skal lede til avklaring av tiltak 

som er nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på den aktuelle 

strekningen Hønefoss skole – Ullerål skole. Tiltak for optimalisering av skoleveien vil kunne 

være av ulik art og gjennomføringen kan ha ulik grad av kompleksitet. Noen tiltak vil kunne 

utløse egen planprosess, mens andre muligvis vil kunne gjennomføres med enklere midler. 

 

Rådmannen er av den mening at driften av Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole ikke kan gjennomføres før nødvendige trafikksikkerhetstiltak er 

gjennomført. Derfor må gjennomføring av slike tiltak sikres gjennom egen sak som forelegges 

kommunestyret for vedtak.  

 

Støyforhold 

Støyvurderinger har avdekket trafikkstøy fra Hovsmarkveien. Dette er forhold Fylkesmannen 

er opptatt av, og Fylkesmannens anbefalinger rundt dette temaet er fulgt opp i planforslaget. 

Det er lagt inn hensynssoner for støy i plankartet. Disse tilsvarer støysonene og har tilknyttede 
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bestemmelser som ivaretar at uteområder blir liggende utenfor støysoner. Bestemmelsene 

ivaretar også at rom med støyfølsom bruk, som ordinære klasserom, ikke blir plassert slik i 

bygget at de utsettes for støy over anbefalte grenseverdier.  

 

 

Samlet vurdering 

Underveis i planprosessen har det vært dialog med prosjektgruppen for forprosjektet til nye 

Ullerål skole. Dette har medført at planforslaget som nå foreligger til vedtak er i samsvar med 

de faktiske byggeplanene for skolen. Siden området i dag benyttes til skolevirksomhet, og dette 

arealformålet videreføres i planen, er det ikke snakk om ny arealbruk, men en utvidelse av 

dagens. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av 

Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge for vekst. Rådmannen mener at planforslaget 

støtter opp under dette arbeidet. 

 

Ved vedtak av foreliggende planforslag kan bygging av nye Ullerål skole starte. Det vil kunne 

gi bedre forhold for både ansatte og elever ved skolen, samt andre som vil benytte anleggene 

på fritiden. Overføring av elever fra Hønefoss skole til Ullerål skole kan imidlertid ikke 

iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak er gjennomført. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. 
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Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

7. Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud 

8. Uttalelse, Statens vegvesen 

9. Uttalelse, Bane NOR 

10. Uttalelse, Brakar 

11. Uttalelse, Ringeriks-Kraft 

12. Kartskisse, Ringeriks-Kraft 

13. Uttalelse, Landbrukskontoret 

14. Uttalelse, Barnas representant 

15. Uttalelse, Kommuneoverlegen 

16. Uttalelse, Samarbeidsutvalget Hønefoss skole 

17. Uttalelse, Samarbeidsutvalget Ullerål skole 

18. Uttalelse, Arnt K. Modalen 

19. Uttalelse, Lars Lindstøl og Marianne Endrerud 

20. Uttalelse, Erna Elsrud-Bjerkheim og Thor Bjerkheim 

21. Trafikkanalyse 

22. Støyvurdering 

23. Arkeologisk rapport 

24. Notat vedr. eksisterende trær, Ullerål skole 

25. Skisse landskapsplan, forprosjekt Ullerål skole 

26. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

27. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

28. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

29. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

30. Gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka 

31. Gjeldende reguleringsplan 82 Ullerålområdet 

32. Gjeldende reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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19/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 22.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til Formannskapsmøte 22. mai. Formannskapet orienteres om saken i forkant av 

behandlingen. 

 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune tar sikte på å vedta kommuneplanens arealdel våren 2018. I perioden mai 

- september 2017 lå planen ute til 1. gangsbehandling. I denne prosessen mottok kommunen 67 

innspill fra statlige og regionale myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger, politiske 

partier og private aktører. Disse vil i sin helhet svares ut i sluttbehandlingen, og sammenfattes 

med innspillene som kommer til denne begrensede tilleggshøringen. 

 

Bakgrunnen for å legge planen ut på en begrenset høring handler primært om storsatsingen på 

Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen). Prosjektet vil korte ned reisetiden til Sandvika og 

Oslo betraktelig, og er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. I samfunnsdelen 

til kommuneplanen s. 15 kommer det frem at kommunen skal være «en pådriver for en raskest 

mulig utbygging av Ringerikesbanen og E16». For å nå dette målet må Fellesprosjektet 

implementeres og synliggjøres i kommuneplanens arealdel, ved at det tas inn en 

båndleggingssone. I tillegg vil rådmannen bruke den begrensede høringen til å svare ut alle 

innsigelsene fra 1. gangshøringen. Det er mottatt innsigelser fra 4 overordnede myndigheter til 

kommuneplanens arealdel.  

 

Høringstemaer 

Rådmannen foreslår at planen høres på følgende temaer: 

1. Ny båndleggingssone som er lagt inn i plankartet, for Fellesprosjektet og 

Områderegulering Hønefoss. 

2. Kommuneplanbestemmelsene har gjennomgått en omfattende revidering. 

3. Konsekvensutredningen er presisert og tilført en ROS-analyse til nye 

utbyggingsområde. 
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4. Forslag til hvilke innsigelser fra overordnede myndigheter som skal imøtekommes. 

Områdene B3, B7, B17, B18, B21-B25, FT2, N3, N2 (avgrenset) og 

Pukerudhagen på Sokna foreslås tatt ut av arealdelen i tråd med innsigelsene. 

Områdene B20, B26 og B6 ligger fortsatt inne i planen. Innsigelser fra Statens 

vegvesen vil gjennomgås og diskuteres i regionalt planforum. 

5. Mindre endringer 

 Fremtidige sykkelveier i Soneplan Hønefoss hentes inn i plankartet 

 Boligområde B13 tas ut av kartet og tilbakeføres til LNF-område på 

bakgrunn av fare for kvikkleireskred 

 kommunedelplaner vises som hvite områder i kommuneplanen 

 

Å gjennomføre en begrenset høring innebærer at planen ligger ute til høring og offentlig 

ettersyn (4 uker), og det gis kun mulighet til å komme med innspill til de nye temaene som er 

tatt inn/ut av planen. Innspill utover dette vil ikke vurderes videre i prosessen.  

 

Layouten på alle dokumenter er oppdatert og i henhold til Samfunnsdelen. Eksisterende 

dokumenter fra 1. gangshøringen finner en på kommunens hjemmeside; 

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

eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Kommuneplanens-arealdel---horing-og-offentlig-

ettersyn1/. Videre gjennomgås høringstemaene som nevnt over. 

 

Temaer som foreslås lagt ut til begrenset høring: 

1. Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen) er etter innspill fra Bane Nor lagt inn i 

kommuneplanens arealdel. I plankartet og bestemmelsene vises det som båndleggingssone i 

påvente av ny plan (jf. pbl. §11-8 d). I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan 

vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Dette krever at aktuell myndighet (i dette 

tilfellet Bane Nor), skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk. Båndleggingssonen 

vises med skravur i plankartet, med tilknyttet kommuneplanbestemmelse § 12.4.4. Dette er 

et viktig grep for å være en pådriver for en raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen og 

E16. 

 

Områderegulering Hønefoss legges inn i kommuneplanens arealdel, og vises i kartet og 

bestemmelsene som båndleggingssone i påvente av ny plan (jf. Pbl. §11-8 d). I båndlagte 

områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Dette 

krever at aktuell myndighet (i dette tilfellet Ringerike kommune), skal gi sitt samtykke før 

tiltak kan settes i verk. Båndleggingssonen vises med skravur i plankartet, med tilknyttet 

kommuneplanbestemmelse § 12.4.4.  
 

Denne båndleggingen er i tråd med vedtaket gjort i FS2, sak 7/18 - 431 Områderegulering 

Hønefoss - Behandling av private planinitiativ og planforslag innenfor planavgrensningen. 

Den er ment som en sikkerhetsventil slik at fremtidige tiltak ikke kommer i konflikt med område-

reguleringen Hønefoss. Temaer som er aktuelle for videre sentrumsutvikling i Hønefoss 

avklares i områdereguleringen, som blant annet fremtidige sykkelveier. 
 

2. Kommuneplanbestemmelsene har vært gjennom en omfattende revidering da de viste seg 

å vært utdatert, gi stort rom for tolkning, bære preg av «kan»- bestemmelser, gjentakelser 

og usystematisk tekst. Ny kommuneplan skal være enkelt for utbygger og befolkning for 

øvrig å forholde seg til, samt for saksbehandler å bruke ved behandling av byggesaker og 

planer.  
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Bestemmelsene er bygget på høringsutkastet fra mars 2017. Det er lagt inn nye 

bestemmelser til uteoppholdsareal, fradeling, naturskader, renovasjon, overvann, 

tilgjengelighet/universell utforming, båndleggingssoner i påvente av ny plan etc. 

Bestemmelsene anses som vesentlige for en kommune med stor vekst.  

 

Gode planer trenger ikke retningslinjer. Retningslinjene er derfor byttet ut med gode 

bestemmelser uten rom for tolkning. En god del av retningslinjene er tatt ut; det forkommer 

retningslinjer der vi «mangler» eget formål, som ved spredt boligbebyggelse i LNF. Her 

viser retningslinjer til hvilke størrelser som er førende ved behandling av en dispensasjon. 

Det samme gjelder for strandsone. Alle retningslinjer i henhold til gjeldene TEK (Grad av 

utnytting) er tatt ut. Plan- og bygningsloven og TEK er naturlige koblinger til en 

kommuneplan og skal ikke utdypes. Eventuelle fravik kan utdypes.  

 

Øvrige bestemmelser er omformulert og gjort om til «skal» istedenfor «kan».  

 

3. Konsekvensutredningen (KU) er revidert etter innspill fra Norges vassdrag- og 

energidirektorat, hvor det kommer frem at fare for flom og skred ikke var godt nok vurdert 

og ivaretatt. Ved dette har kommunen utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

tilknyttet konsekvensutredningen til alle nye byggeområder i kommuneplanen.  

 

4. Innsigelse fra 4 overordnede myndigheter: 

 

Fylkesmannen i Buskerud  

Fremmer innsigelse til områdene B22, B23, B24 og B25 (Haugsbygd) begrunnet i blant 

annet nasjonale føringer for å begrense omdisponering av dyrka mark.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen imøtekommer innsigelsene fra fylkesmannen, og tilbakefører områdene i 

tråd med gjeldende kommuneplan. Ringerike er en betydelig landbrukskommune med 

store arealer med dyrka mark, samtidig som utbyggingspresset vil øke med årene som 

kommer som følge av planene for ny Ringeriksbane og E16. 

 

Videre vises det til innsigelse for områdene B20, B21 og B26 (Haugsbygd), grunngitt i 

samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere 

klimagassutslippene.  

 

Rådmannens kommentar: 

I Haugsbygd er det i dag akseptable bussforbindelser, med avganger forholdsvis hver 

halvtime på hverdager. Det er ikke et fullstendig opparbeidet gang- og sykkelveinett 

fra sentrum. Deler av strekningen dekkes i dag av en vegskulder. I forslag til 

kommuneplankartet legges det opp til en fremtidig sammenhengende gang- og 

sykkelvei fra Hønefoss sentrum til Haugsbygd. 

 

Når det gjelder område B21 vil rådmannen imøtekomme innsigelsen, da B21 ikke 

ligger i noe sammenhengende område for boligbebyggelse og anses som satellitt-

utbygging. B20 og B26 vil rådmannen beholde som fremtidig boligbebyggelse og 

imøtekommer ikke innsigelsen fra fylkesmannen, da Haugsbygd er et satsingsområde 

for Ringerike kommune, områdene ligger tilknyttet eksisterende boligområde og har 
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gode bussforbindelser. I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at 

boligutvikling skal finne sted i Hønefoss by og de prioriterte lokalsamfunnene, 

deriblant Haugsbygd, noe som underbygger denne prioriteringen.  

 

Området B17 (Heradsbygda), B6, B7 (Trygstad) og B18 (Hensmoen) grunngis 

innsigelsene også i samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer for å 

redusere klimagassutslippene.  

 

Rådmannens kommentar: 

I Heradsbygda er det i dag akseptable bussforbindelser, med avganger forholdsvis 

hver halvtime på hverdager. Til Heradsbygda er det en eksisterende og gjennom-

gående gang- og sykkelvei fra sentrum. I område B17 i Heradsbygda imøtekommer 

rådmannen innsigelsen, da den ligger i et område med meget store friluftsverdier (A-

område), jf. Kartlegging av bynære friluftsområde (2013). Et A-område er ofte i bruk 

hele året og av mange personer. 

 

Området B6 på Trygstad vil rådmannen ikke imøtekomme innsigelsen fra fylkes-

mannen, men beholde som boligområde da det i dag er relativ god bussforbindelse, 

ligger tilknyttet annet boligområde og med sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelse mot Hønefoss sentrum. Område B7 kommer i konflikt med et 

kulturminne, og tas ut jf. høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune. 

 

I område B18 på Hensmoen imøtekommer rådmannen innsigelsen fra Fylkesmannen, 

og tilbakefører området i tråd med gjeldende kommuneplan. Dette imøtekommes, da 

området i dag ikke ligger med gode forbindelser mot Hønefoss sentrum. 

 

Det fremmes innsigelse til område B3 (Tyristrand) hvor det vises til nasjonale føringer for 

samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale jordvernføringer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

På Sokna er det fremmet innsigelse til Pukerudhagen, som er et eksisterende boligområde. 

Det vises til nasjonale jordvernføringer og bes om at den delen av området som omfatter 

dyrka mark blir endret til LNFR-område.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette imøtekommes, og endres i nytt forslag til kommuneplanens arealdel. 

 

Det fremmes innsigelse til område FT2 (Nes i Ådal) av hensyn til nasjonale føringer knyttet 

til ivaretakelse av vassdrag med tilhørende vassdragsbelter.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette imøtekommes, og tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Det fremmes innsigelse til område N3 (Ringmoen) og viser til nasjonale føringer for 

ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Det begrunnes i manglende 

utredning av konsekvensene for barn og unge, da et lekeareal/fotballbane omreguleres til 

næringsformål.  
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Rådmannens kommentar: 

Dette endres i tråd med fylkesmannens uttalelser. 

 

Fylkesmannen har en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på risiko- 

og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd med plan- 

og bygningslovens krav og forskrift om konsekvensutredning.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det er gjennomført en ROS-analyse tilhørende konsekvensutredningen som ivaretar 

dette kravet. Viser til vedlagt konsekvensutredning for nye byggeområder.  

 

Buskerud fylkeskommune  

Fremmer innsigelse til områdene B7 (boligområde Trygstad) på grunn av konflikt med 

automatisk fredet gravfelt og gravhaug, samt kulturmiljø med svært høy verneverdi.  

 

Rådmannens kommentar: 

Området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Videre fremmer fylkeskommunen innsigelse til område N2 (næringsområde ved jernbanen 

Hensmoen) på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.  

 

Rådmannens kommentar: 

De områdene i N2 som berører kulturminnet tilbakeføres i tråd med gjeldende 

kommuneplan. 

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Vurderingene knyttet til flom- og skredfare i KU/ROS virker ikke å være systematisk 

vurdert. Særlig fare for skred i bratt terreng ser ut til å være utelatt. De områdene der det 

kan være fare må markeres som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar 

sikkerheten videre.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i eksisterende konsekvensutredning, plankartet (H310) og 

kommuneplanbestemmelsene (§ 12.2.1). 

 

Det er tegnet inn hensynssone for kvikkleireskredfare og flomfare på plankartet. Det er 

gode bestemmelser til hensynssone. Men deler av bestemmelsene gjelder også for områder 

det ikke er hensynssoner for. De delene av bestemmelsene må gjøres generelle.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i planbestemmelsene § 5.12.1 og § 5.12.2. 

 

Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone-

skredfare i bratt terreng og tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og 

kartlegging av fare ved regulering og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes 

inn der faresonene overlapper med eksisterende eller fremtidig bebyggelse.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i plankart(H310) og bestemmelsene §12.2.1. 
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Statens vegvesen  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innsigelsene som vil gjennomgås og diskuteres i regionalt planforum, før 

sluttbehandling av kommuneplanens arealdel.  

5. Mindre endringer  

 

Sykkelveier i Hønefoss sentrum vil utredes i Områderegulering Hønefoss. Fremtidige 

sykkelveier utenfor sentrumsområdet er ført inn i kommuneplankartet (soneplan Hønefoss), 

og tilført bestemmelse § 5.10 (Gang- og sykkelvei). Dette vil si at nåværende sykkelveier 

vises med sort strek, mens de fremtidige sykkelveiene vises med rød strek og binder hele 

sykkelnettet sammen. Strekene tar utgangspunkt i kommunedelplan for gående og syklende 

(1995). I forbindelse med områderegulering Hønefoss utarbeides det en sykkel- og 

parkeringsstrategi for Hønefoss, som vil supplere planen fra 1995.  

 

Boligområde B13 er tatt ut av planforslaget grunnet fare for kvikkleireskred. Dette kom 

frem av Konsekvensutredning for nye byggeområder, etter innsigelse fra NVE angående 

manglende ROS-analyse. Etter grundig vurdering ser rådmannen det som ikke forsvarlig å 

sette av området til fremtidig boligbebyggelse. 

 

Ringerike kommune har to vedtatte kommunedelplaner for areal. Dette er Kommune-

delplan for Ådalsfjella og Kommunedelplan for Krakstadmarka. Begge disse områdene 

vises som hvite i kommuneplanen, da de skal gjelde på lik linje med kommuneplanen. På 

denne måten vil ikke kommuneplanen ha motstridende formål med kommunedelplanene. 

 

Rådmannens samlede vurdering 

For å styrke Ringeriksregionen er det svært viktig å legge til rette for gjennomføring av 

Fellesprosjektet. Infrastruktur er avgjørende for en regions konkurransekraft og integrasjon 

med omkringliggende områder. Ved å båndlegge områder for fremtidig utbygging av 

Ringeriksbanen og E16, vil en synliggjøre Ringerike som en naturlig vekstregion i Oslo-

området. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen legges ut på begrenset 

høring. Rådmannen ser for seg følgende fremdrift: 

 

Formannskapet 

- på høring 

Høringsrunde 

- 4 uker 

Vedtak i 

formannskapet 

Vedtak i 

kommunestyret 

24.04 28.04-26.05 19.06 28.06 

 

Endringer av rådmannens forslag vil kunne forskyve planlagt fremdrift. 
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Vedlegg 

1. Forslag til kommuneplankart Ringerike  

2. Forslag til soneplan for Hønefoss  

3. Forslag til soneplan Nes i Ådal  

4. Forslag til soneplan Hallingby 

5. Forslag til soneplan Sokna  

6. Forslag til soneplan for Tyristrand – Ask – Nakkerud  

7. Forslag til kommuneplanbestemmelser  

8. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

9. Planbeskrivelse (uendret fra 1. gangshøringen, vil revideres til sluttbehandlingen) 

10. Saksutredning – oversikt over høringsinnspill 

11. Høringsuttalelse – Buskerud fylkeskommune 

12. Høringsuttalelse – Fylkesmannen i Buskerud 

13. Høringsuttalelse – Norges vassdrags- og energidirektorat 

14. Høringsuttalelse – Statens vegvesen 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Kammerud Katrine 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-106   Arkiv: PLN 431  

 

Forslag til overordnede fysiske grep - 431 Områderegulering 

Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 22.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber om at det jobbes videre med følgende grep:  

1. Akse mellom søndre park og søndre torg, park og møteplass samt transformasjon og 

utbygging av arealene vist på illustrasjonene A og B (vedlagt). 

2. Akse mellom søndre torg og stasjon for Ringeriksbanen.  

3. Tippen og elvelangs 

4. Nordre torg 

5. Kvartalsstruktur som prinsipp for videre utbygging. 

 

Formannskapet ber om at rådmannen igangsetter dialogen med berørte grunneiere før 1. gangs 

behandling av forslaget til områderegulering. Dette med sikte på å opprette grunnlag for å 

gjennomføre gjennomgående strukturer som for eksempel aksen mellom Søndre torv og 

Søndre park.  

 

  

Sammendrag 

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

overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende og nye kvaliteter i byområdet, 

blant annet knyttet til trafikksystem, grønnstruktur, byroms- og gatestrukturer, 

bebyggelsesstruktur- og høyder, sol- og skygge, og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer 

 

Rådmannen vil foreslå at det tas flere grep for å sikre utviklingen av Hønefoss fremover.  

Grepene som presenteres i saken, og som det foreslås vedtak om, er viktige for å sikre at 

Hønefoss kan utvikle seg i den retningen vi ønsker; til en attraktiv, levende, miljøvennlig og 

kompakt by, der mennesker trives.  

 

Når rådmannen har fått signaler fra politikerne om dette, vil det være aktuelt å jobbe mer 

konkret med ulike strategier for gjennomføring; dialog, forhandlinger, intensjonsavtaler, 

makeskifteavtaler, utbyggingsavtaler mv. 
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Beskrivelse av saken 

Hva vi vil oppnå med områdereguleringen 

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. 

 

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 denne befolkningsveksten i Hønefoss-

området. Det skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer. 

 

Fortetting og befolkningsvekst gir store muligheter for Hønefoss, men også utfordringer 

knyttet til blant annet press på rekreasjonsarealer og andre arealer med historisk verdi og 

kvalitet, eller som gir byen identitet og særpreg. 

 

Sentrum skal styrkes gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser, slik at flere får 

gangavstand til daglige gjøremål. En god tilrettelegging for sykkel og gange vil gjøre sentrum 

mer tilgjengelig uten bil. Dette vil igjen gi grunnlag for mer bykvalitet og liv i sentrum, et bedre 

marked for sentrumshandel, og et variert service- og kulturtilbud.  

 

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

både for utbygging og bevaring. Den vil være et viktig verktøy og virkemiddel for 

gjennomføringen av fysiske utviklings- og utbyggingstiltak i sentrum, deriblant grøntstrukturer 

og byroms- og gatestrukturer.  

 

Presentasjon av grepene 

Grepene som presenteres nedenfor er viktige for å sikre at Hønefoss kan utvikle seg i den 

retningen vi ønsker; til en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. 

Det presiseres at vi fremdeles bare er i analyse, - utrednings- og medvirkningsfasen. Analyse- 

og utredningsarbeidet er en viktig del av grunnlaget for plangrepene som velges, også når det 

gjelder trafikksystem mm.    

 

Områdereguleringen vil være overordnet med gode helhetlige plangrep for å sikre eksisterende 

og nye kvaliteter som kan gjøre oss konkurransedyktige i målet om vekst, og den vil legge 

føringer for videre detaljering i egne detaljreguleringer. 

 

Rådmannen vil foreslå at det tas flere grep for å sikre utviklingen av Hønefoss fremover. Når 

rådmannen har fått signaler fra politikerne om dette, vil det være aktuelt å jobbe mer konkret 

med ulike strategier for gjennomføring; dialog, forhandlinger, intensjonsavtaler, 

makeskifteavtaler, utbyggingsavtaler mv. 

 

Følgende grep foreslås:  

1. Akse mellom søndre park og søndre torg, park og møteplass samt transformasjon og 

utbygging av arealene vist på illustrasjonene A og B (vedlagt). 

2. Akse mellom søndre torg og stasjon for Ringeriksbanen.  

3. Tippen og elvelangs 

4. Nordre torg 

5. Kvartalsstruktur som prinsipp for videre utbygging. 
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Akse mellom søndre park og søndre torg og transformasjon/ utbygging av arealene mellom 

Kongens gate og Kvernberggata 

Søndre park bør gjøres mer synlig og tilgjengelig i bybildet. I dag må man vite om parken og 

vite hvor den ligger for å besøke den. Det er ingen intuitiv måte å finne fram til den, og i tillegg 

er Kongens gate som en barriere som gjør at det virker lenger å gå dit enn det i virkeligheten 

er.   

 

Arealene mellom Kongens gate og Kvernberggata består i dag stort sett av markparkering, og 

noe bebyggelse. Dette er arealer sentralt i Hønefoss, og som representerer en stor del av 

fortettingspotensialet mellom bruene. Skal Hønefoss bli kompakt og urbant og få en 

bærekraftig utvikling, kan ikke store sentrale arealer bli stående ubebygd, benyttes til 

markparkering eller ha lav utnyttelse. Det må være en mer arealøkonomisk utnyttelse. 

Parkering bør plasseres i parkeringshus under bakken, eventuelt over, med bebyggelse, 

møteplasser, parker osv. over bakken.  

 

 
Figur 1: Flyfoto viser arealer som ses i sammenheng ved planlegging av gjennomgående akse mellom Søndre 

torv og Søndre park, og transformasjon/ utbygging av arealene mellom Kongens gate og Kvernberggata. 

 

Rådmannen foreslår at vi i planarbeidet jobber for å sikre en grønn akse mellom søndre park og 

søndre torg - for å gjøre sammenhengen bedre, mer attraktiv og intuitiv/naturlig. Dette kan 

bidra til at flere bruker Søndre park og at den kan få en større verdi for Hønefoss i framtiden. 

Det er allerede gjort og gjøres mye for å gjøre parken og Livbanen attraktive å bruke; 

Tuftepark i parken og planer for street basket, bordtennis og petanquebane på Livbanen.  

 



  Sak 20/18 

 

 Side 35 av 44   

 

Videre foreslås at vi tilrettelegger for en transformasjon og utbygging av arealene mellom 

Kongens gate og Kvernberggata. Innenfor arealet kan det etableres en park som krysses av en 

gjennomgående grønnstruktur/ akse fra Søndre park til Søndre torv.  

Gjennom etablering av offentlige eller felles (allment tilgjengelige) strøksparker som uteareal 

for tett boligbebyggelse, vil en oppnå bedre kvalitet på utearealene som gjerne blir små og 

skyggefulle hvis hver enkelt utbygger skal oppfylle kravet på sin tomt. 

 

Parken kan oppfylle behov for uteoppholdsareal ved fortetting med boliger. Kombinasjon av 

park og uteopphold vil bidra til en mer kompakt byutvikling ved høyere tetthet av boliger og 

arbeidsplasser. Flere kan få gangavstand til hverdagsgjøremål og kollektivknutepunkt.  

 

Ved planlegging av større områder samlet og plassering av parkering samlet/under bakken, kan 

antall atkomster reduseres og det gir muligheter for flere strøksgater. Grepet innebærer også å 

utrede mulighetene for å stenge Kong Rings gate mellom Kongens gate og Kvernberggata. 

Alt dette kan gjøre sentrum mer attraktivt og trygt for barnefamilier. Eksisterende byrom 

knyttes bedre sammen og gjør sentrum mer tilgjengelig og attraktivt til fots og med sykkel.   

 

Gjennomgående offentlig grønnstruktur bør reguleres, sikres planmessig, det samme gjelder for 

eksempel prinsipper om urban bebyggelsesstruktur og plassering av bygninger parallellt med 

gateløpene. 

 
Figur 2: Illustrasjonen til venstre «et nettverk av 

forbindelser» er tatt fra DRMA AS, Rambøll AS 

og Everyday AS sitt bidrag til 

parallelloppdraget. De så spesielt på elv, byliv og 

byfunksjoner. Illustrasjonen viser en 

gjennomgående grønn forbindelse fra 

Schjongslunden til Søndre park, videre via 

Søndre torv til Hønefoss stasjon.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen har skissert to mulige måter å løse dette på (jf. vedlegg):  

1. Illustrasjon A: Dagens bussgate videreføres. 

2. Illustrasjon B: Uten dagens bussgate, hvor det i stedet for bussgate er tegnet inn en 

gate med sambruksfunksjon.  
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Figur 3: Illustrasjon A, med dagens bussgate. 

 

 
Figur 4: Illustrasjon B, med sambruksområde. 
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Det gjøres oppmerksom på at illustrasjonene presenteres for å synliggjøre grepene som 

foreslås; gjennomgående akse mellom Søndre park og Søndre torv, park og møteplass, og 

transformasjon/ utbygging av arealene mellom Kongens gate og Kvernberggata med urban 

bebyggelsesstruktur og parkering under bakken.  

 

Bebyggelsen i Kong Rings gate 12 har verneverdi, bolighuset har høy verneverdi (jf. 

kulturminneregistrering fra 2001-2002). Som en del av planprosessen vil det gjennomføres ny 

registrering av bebyggelse med middels og høy verneverdi, og det vil vurderes hvorvidt 

bebyggelsen bør foreslås bevart. 

 

Eiendomskart for arealene er vedlagt saken. Eiendommene har en samlet størrelse på 14.328 m 
2. Kommunen er den største grunneieren med 37 % av arealet. De andre grunneierne er:  

Anne Helene Frøislie og Marit Mugedag Nilsen (23 %), På Vent 3 AS og Søndre Torv 1 

Eiendom (14 %) og TT Consult AS (13 %). Som stor grunneier ser rådmannen at forholdene 

ligger til rette for at makeskifte kan benyttes for gjennomføring.  

 

 

Akse mellom søndre torg og stasjon for Ringeriksbanen  

Hønefoss sentrum må knyttes godt opp mot den nye jernbanestasjonen, og det framtidige 

bolig- og næringsområdet i Soknedalsveien. Forbindelsen for myke trafikanter må styrkes, og 

langs aksen bør det tilrettelegges slik at det blir attraktivt og intuitivt å ferdes her.   

 

Innenfor planavgrensningen til områdereguleringen er det innlemmet arealer opp mot 

jernbanestasjonen som det vil igangsettes egen regulering for.  

Hensikten med denne er å detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen inn mot 

dagens sentrumskjerne og grensesnitt mot statlig detaljregulering for Ringeriksbanen og E16.  

Stasjonstorget bør gis en klar identitet og vil fungere som en attraktiv inngangsportal for 

Hønefoss. Rådmannen tar sikte på å starte opp med dette reguleringsarbeidet etter at det er 

gjennomført høring for statlig regulering for Ringeriksbanen/E16.  

 

Områderegulering Hønefoss må få et godt grensesnitt mot detaljreguleringen for arealene rundt 

jernbanestasjonen.  

 

 

Tippen og stien som går elvelangs ned mot Schjongslunden (Elvelangs) 

I områdereguleringen bør arealene inntil elva reguleres med elvepromenade. Blant annet på 

Tippen bør det i tillegg reguleres og tilrettelegges for tilgjengelige og attraktive byrom og 

møteplass for allmennheten og framtidige beboere ned mot elva. Elvepromenaden vil være del 

av Elvelangs (stien som går elvelangs ned mot Schjongslunden) og som fortsetter over og 

nordover langs elva. 

 

Illustrasjonen (figur 5) viser elvepromenade, et stykke over elvespeilet, attraktive møteplasser, 

og trapper ned mot elva som kan fungere som lavterskel møteplasser (en fin gratis plass å 

møtes). 
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Figur 5: Illustrasjonen er tatt fra DRMA AS, Rambøll AS og Everyday AS sitt bidrag til parallelloppdraget. 
En viktig anbefaling i parallelloppdraget er at elvelandskapet og sentrum flettes tettere sammen. 

  

Det må også sikres god tilgjengelighet fra sentrum og over Kongens gate, i etterfølgende privat 

detaljregulering for Tippen-området. 

 

Dagens elvelangs går per i dag gatelangs et stykke, i Løkka-området. Områdereguleringen bør 

utrede mulighetene for og søke å sikre sammenhengende tursti langs elva slik at den kan gå 

langs elva hele veien. Den må ikke nødvendigvis ligge på fastland. Mulighetene for at den kan 

legges i elva på fylling, eller over elva på stolper, bør utredes.  

 

Vi bør gjøre grep for å knytte sørsida og nordsida bedre sammen, for eksempel gjennom 

møteplasser på Hønefoss-brua og gang- og sykkelbrua øst for dette. Ved å tilrettelegge for å 

oppleve fossen, som er Hønefoss kjennemerke, kan den bli mer tilgjengelig.  

Ved at det blir bedre tilrettelagt og attraktivt for gående og syklende, kan strekningen bli mer 

interessant og kan knytte nord og sørsida bedre sammen.   

 

I planprogrammet for områdereguleringen er følgende nevnt som viktig for elva og forholdet til 

byen:  

Byplanen må legge til rette for muligheter til å knytte elva og byen sammen gjennom økt 

tilgjengelighet og flere aktiviteter ved fossen og langs elvene. Ny bebyggelse skal ikke vende 

ryggen til elva, og elverommet må være tilgjengelig for alle. Det bør tilrettelegges for ferdsel 

og opphold langs elva. 

 

Videre at:  

Parker, turveier og blågrønne strukturer må knyttes bedre sammen, også med byrom og 

møteplasser. 
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Figur 6: Til venstre: fra den urbane elvepromenaden i Fredrikstad, med uteservering innerst mot byggene. Til 

høyre: illustrasjon. 

 

 

Nordre torv  

Nordre torv med tilliggende bygningsmasse forteller en viktig del av Hønefoss sin historie. Av 

bygningene som i dag befinner seg i området er mange oppført i perioden 1800 – 1899. Nordre 

Torv var det opprinnelige bytorvet i Hønefoss, har godt bevarte historiske bygninger og er et 

veldefinert uterom. Parkområdet Nordre park ned mot fossen og munningen av denne, forteller 

også en viktig del av historien. Den ble anlagt etter at den siste bybrannen hadde herjet den 

opprinnelige trehusbebyggelsen på stedet. Riddergården ligger også i området, en komplett 

løkkegård hvor de første bygningene antas å være bygget omkring 1730. Bygningene i tunet 

ble fredet i 1923. 
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Figur 7: Bilde av Nordre torv fra begynnelsen av 1900-tallet.  

 

Rådmannen foreslår at kulturmiljøet Nordre torv bevares, og at vi med områdereguleringen 

forsøker å finne grep for å vitalisere området («Gamle Hønefoss»?). Mer liv kan for eksempel 

skapes ved etablering av funksjoner som bringer flere besøkende. Showscenen/ Gledeshuset er 

under oppføring, men kanskje kan et hotell langs med elva bidra i samme retning. Dette kan gi 

muligheter for å skape mer liv i området og legge mer til rette for offentlig tilgjengelighet og 

attraktivitet i arealene ned mot elva. Tidligere lå Glatved hotell i området, med hotelldrift 

mellom 1870 og 1941 da det ble ødelagt av brann. 

  

Kompakt byutvikling med kortere avstander kan oppnås gjennom løsninger for sambruk av 

grøntarealer, skoletomt, hotellbygg og parkering.  

 

Nordre torv er svært trafikkbelastet, og løsninger for bedre tilrettelegging for gående og 

syklende på bekostning av privatbilisme bør søkes.  

 

Det vises til Tippen og stien som går elvelangs ned mot Schjongslunden (Elvelangs), over, 

hvor vi skriver om grep for å knytte sørsida og nordsida bedre sammen. 
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Figur 8: Illustrasjonen er tatt fra Dyrvik arkitekter as, JAJA architects as og Hjellnes consult as sitt bidrag til 

parallelloppdraget og viser tilrettelegging av elvekanten samt møteplasser på bruene.  

 

 

Prinsipp for videre utbygging: Kvartalsstruktur  

Rådmannen foreslår at videre utbygging og fortetting følger kvartalsstrukturen, som i stor grad 

er benyttet innenfor planområdet siden den første byplanen for Hønefoss og helt fram til i dag. 

 

Kvartalsstrukturen gir urbane kvaliteter, kompakt utnyttelse og gode bokvaliteter. I Oslo finner 

man at både Grünerløkka og Frogner med sin kvartalsbebyggelse er tettest befolket.  

 

Menneskelig skala bør vektlegges i dimensjonering og utforming av gater, byrom og 

bebyggelse. Mennesker foretrekker korte avstander og gode forbindelser med opplevelser 

langs veien. Kompakt bystruktur og et sammenhengende nett av attraktive byrom, møteplasser 

og strøksgater sikrer gangavstand til hverdagsfunksjoner og flere mennesker som går, sykler 

og oppholder seg i byens rom.  

 

På Byporten har det vært ønske om høyhus og bebyggelse som ikke forholder seg til gateløpet 

slik som kvartalsbebyggelse gjør. Med høyhus må arealene (BRA) man oppnår i høyden 

erstattes med tilsvarende åpne arealer på bakkeplan, og man får ikke den kompakte 

sammenhengende bebyggelsen man gjør med kvartalsstruktur. Høyhus kaster også lange 

skygger og vil representere en skala som er fremmed og som ikke passer inn i dagens 

Hønefoss. 

 

I vårt nordiske klima vil en tett og relativ lav bebyggelse gi et bedre vern mot et tøft klima og 

det lave vinterlyset slipper lenger inn i gatene. For å oppnå variasjon både i boligtypologier, 

kvaliteter og uterom bør en variere volumer og høyder i forhold til sol, omkringliggende 

bebyggelse og situasjoner i byrom. Dette betyr at områdereguleringen enkelte steder vil kunne 

åpne opp for en bebyggelse på mer enn 4 – 5 etasjer. 

 

Det skal gjøres en analyse av fortetting innenfor planområdet. Analysen tar utgangspunkt i 

kriterier for bokvaliteter, og hvordan dette best kan oppnås i og nær Hønefoss sentrum.  

Det skal visualiseres ved 3D-modellering hvordan det innenfor planområdet kan fortettes med 

boliger for hhv. 3500 og 5000 nye innbyggere. 
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For hvert scenario skal bokvalitet vurderes på grunnlag av gitte bokvalitetskriterier, og sol- og 

skyggevirkning skal illustreres. 

Analysen vil være del av grunnlaget for planverkstedet, i august, med tema Fysisk utforming, 

attraktivitet og bokvalitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noe av det karakteristiske ved eksisterende kvartalsstruktur i Hønefoss sentrum er at de består 

av fleire mindre gårder, bygget i ulike stilarter, perioder og i forskjellige høyder og materialer. 

Det vil gi gode muligheter til å oppnå variasjon i både boligtypologier og volumer å videreføre 

denne oppdelingen av kvartalene. 

 

Et av de mest urbane og velfungerende strøkene i Hønefoss er Kvartalene Storgata, Kirkegata, 

Kongens gate, Stangs gate mot Storgata og Søndre torg. Her framstår de som komplett 

utbygget med en blanding av næring, kontor og boliger. Mot Kvernberggata løser kvartalene 

seg opp.  

 

 
Figur 10: Illustrasjonen er tatt fra Dyrvik arkitekter as, JAJA architects as og Hjellnes consult as sitt bidrag til 

parallelloppdraget. Den potensielle urbaniteten og tettheten i kvartalene som omkranser Søndre 

Figur 9: Illustrasjonen er tatt fra Dyrvik arkitekter as, JAJA 

architects as og Hjellnes consult as sitt bidrag til parallelloppdraget 

og viser videre utbygging i kvadratstruktur.  



  Sak 20/18 

 

 Side 43 av 44   

 

torv vil ytterligere forsterke denne posisjonen. I bidraget foreslås en fullføring og oppgradering 

av kvartalsstrukturen i området med fokus på høy tetthet og gode uterom. 

 

 

Strategi for gjennomføring 

Rådmannen ber om å få igangsette dialogen med berørte grunneiere før 1. gangs behandling av 

områdereguleringen, med sikte på å opprette grunnlag for å gjennomføre gjennomgående 

strukturer som for eksempel akse mellom Søndre torv og Søndre park.  

 

Dialog med grunneierne kan bety mye i forhold til å sikre at planen kan gjennomføres.  

Gjennomføring kan søkes sikret gjennom intensjonsavtaler og makeskifteavtaler med tilhørende 

forhandlinger, utbyggingsavtaler mv. 

 

Igangsetting av dialogen allerede nå vil bety at berørte grunneiere er tidlig informert, tar del i 

løsninger, og kan bidra til at behov for eventuell ekspropriasjon kan unngås. 

 

Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt  

Det vil bli aktuelt med rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføring av tiltak som inngår i 

planen.  

På bakgrunn av vedtatt reguleringsplan vil det være aktuelt med utbyggingsavtaler mellom 

ulike aktører og kommunen, knyttet til finansiering og utbygging av teknisk infrastruktur og 

kanskje grønnstruktur.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at det gis tilslutning til de overordnede grepene, og til at det jobbes 

videre med disse.  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

 Illustrasjon A 

 Illustrasjon B 

 Eiendomskart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Linda Nethus 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-137  Arkiv: PLN 379  

 

Sak: 33/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter 

uttak av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). 

Nord for x-akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av 

sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 

før grunnvannstanden er dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til 

Mineralloven.  Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i 

reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket 

eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, 

skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for 

miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 
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8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et 

år etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold 

til forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres 

når grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 

6676200 (UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og sand. 

Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, datert 

190418.  

 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor området 

for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på 

plankartet).» 

 

Avstemming: 

 

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (MDG) og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Steinhovdens (MDG) forslag, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme (MDG), som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til Formannskapet. 
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Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret  

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-135   Arkiv: PLN 379  

 

 

2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter 

uttak av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). 

Nord for x-akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av 

sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 

før grunnvannstanden er dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 



- 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til 

Mineralloven.  Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i 

reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket 

eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, 

skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for 

miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et 

år etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 

6676200 (UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag 
 



- 

Hensikten med planen er å ivareta miljø- og samfunnsinteresser samt å sikre sand- og 

grusressurser for Hensmoen grusuttak og gi rammer for den videre driften av masseuttaket. 

Planforslaget gir utvinningsrett for inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. 

tonn), til de to eiendommene 271/8 og 92/2/2. Planforslaget har to områder for Bebyggelse og 

anlegg, råstoffutvining (BRU); innenfor BRU1 tillates uttak ned til kote 185 mens det innenfor 

BRU2 tillates uttak til et nedre uttaksnivå inntil 2 meter over grunnvannsnivå. Planområdet er 

på totalt ca. 900 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde, industri, 

grønnstruktur og kjøreveg.  

 

Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for John Myrvang AS og ca. 150 000 for NorStone AS 

gir dette en anslått levetiden for uttaket til ca. 75 år; Estimert levetid er 

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Område er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel, og 

planområdet er i dag uregulert. Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og 

mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål. 

Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk- og grus database. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen kom 

det inn totalt 65 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre 

forurensning i form av støv, sikring av friluftslivets interesser, sikring av grunnvannsressursen, 

anmodning om reduksjon av uttaksområde, ødeleggelse av barns nærmiljø, fastsetting av 

driftstider samt spørsmål omkring etterbruken av området. 

Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget. På bakgrunn av de mange uttalelse har 

rådmann utarbeidet et alternativ forslag.  

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter. Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene i reguleringsplanbestemmelene 

iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet, og rådmann anbefaler at planen vedtas.  

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon: 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nord for Hønefoss, like øst for Begna og 

Hensfossen. Store deler av planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknyttet driften. 

Resten av området karakteriseres som et furumolandskap. Nordøst for planområde ligger 

Hensmoen industriområde. Videre nordover på furumoen ligger Storetjern og Vesletjern som 

er dødisgroper og viktige landskapselementer. Boligområdene Vågård, Nymoen og Hen ligger 

også nær planområdet. 

 

John Myrvang AS har tatt ut sand på Hensmoen (gnr. 271/8) siden 1954. Virksomheten bla 

etablert i 1935. NorStone AS har inngått avtale om etablering av grusuttak med grunneier på 

tilgrensende eiendom gnr. 92/2/2. 

 

Planforslaget: 



- 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som vedlegg 

1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart, datert 10.04.2018. 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 17.04.2018. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 16.04.2018. 

 

Planområdet er på ca. 900 daa. Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 18,4 mill. m3 

masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn), fordelt på to eiendommer (gnr. 271/8 og gnr. 

92/2/2) og to aktører John Myrvang og Norstone. Planforslaget har et nedre uttaksnivå 

begrenset til 2 meter over grunnvannsnivå.   

Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for John Myrvang og ca. 150 000 for Norstone gir dette 

en anslått levetiden for uttaket til ca. 75 år; Estimert levetid er 

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning på ca. 815 daa, industri på ca. 13 daa, 

grønnstruktur på ca. 67 daa og kjøreveg er lagt som formål på ca. 0,1 daa. 

 

Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU1 skal dagens terrengnivå på ca. 

kote 185 opprettholdes. Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU2 kan det 

tas ut masser inntil 2 m over grunnvannsnivå. 

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 daa 

eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. På bakgrunn uttakets størrelse er det 

stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planområdet er i dag uregulert.  

Nærliggende reguleringsplaner ligger i nordvest; Industriområdet på Hensmoen (planID 150-05) 

samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planID 163). 

 

Forhold til overordnede planer: 

Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er 

området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak fremtidig. En mindre del, 

sørøst i planområdet er avsatt til erverv – nåværende. Her ligger i dag Unicon AS, dette området 

forslås avsatt til industriformål i forslag til plan. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som privat reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-1.  

I vest avgrenses planområdet av skråning ned mot Begna, i nord og øst avgrenses planområdet av 

skogsområder.  

Grunneiere i planområdet er for gnr. 271/8 Erik Christoffer Heen og for gnr. 92/2/2 Sven Brun. 

 

Forurensning/Driftstider 

Støv: 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13 måleperiodene 

som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn 1/3 av 

utslippskravet. Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at det gjennomføres 
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støvmålinger innen et år etter planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen mellom nårværende 

og fremtidig masseuttak, x-akse 6676200 (UYM32). 

 

Støy: 

Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved 

Hensmoen grusuttak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes 

av omkringliggende terreng. Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det etableres støyskjermer 

i form av grushauger i forbindelse med bruk av knuseverket. 

 

Boligen på eiendom gnr. 271/122 ligger tett opp til Hensmoen grusuttak. Terrenget 

(buffersonen) mellom støykildene og boligen, gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har 

beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone. Øvrig 

omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i dagens 

situasjon og fremtidig situasjon. 

Økt aktivitet i grusuttaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone AS) vurderes til å ha 

liten konsekvens for støy fra selve grusuttaket, men økt sjenanse som følge av støy fra flere 

lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr. 271/122 

beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. 

Boligen ligger utenfor gul støysone.  

 

Driftstider: 

Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum.  

 

Følgende driftstider er utarbeidet i henhold til T1442/2016:  

Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 06.00 – 

14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00) tillates ikke 

støyende aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. 

 

Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift: hjullastere, matestasjon, 

transportbånd, sikteanlegg, opplasting etc. men ikke knusing.  

 

Gjennomføring og istandsetting 

Skissert prinsipp for gjennomføring er i korte trekk følgende:  

I første fase vil NorStone AS ta ut sitt volum ned til kote 170 i løpet av 36 år, forutsatt at 

grunnvannet ligger 2 m lavere. Istandsetting/revegetering av arealet skal skje når John Myrvang AS 

har tatt ut sitt volum, ned til kote 170.  

 

I neste fase tar John Myrvang AS ut sitt volum ned til kote 170, forutsatt at grunnvannsnivået ligger 

2 m lavere. Etter ca. 75 år skal John Myrvang ha tatt ut all grus inntil 2 m over grunnvannsnivå. 

Uttaksområdet skal så istandsettes og revegeteres.  

 

Istandsetting og revegetering sikres gjennom reguleringsplanbestemmelse § 2.1.12:  

Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 
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Denne bestemmelsen sikrer at området gradvis vil istandsettes, i takt med uttak vil andre deler av 

uttaket revegeteres og tilbakeføres. 

 

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er ferdig 

tatt ut. Kommuneplanen anses å være det rette verktøyet for å kunne avklare etterbruken av 

området. Rekkefølgebestemmelse § 6.7.1 fastsetter følgende:  

 

Etterbruken skal fastsettes i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble etter 1. gangs behandlet sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

30.03.2017 – 30.05.2017. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, 

berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 65 

uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Endring etter 1. gangs behandling 

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort en rekke endringer og suppleringer i planen og her 

oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknadsbehandlingen og innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, flere av 

innspillene er nevnt av flere høringsparter og ikke alle nevnes her, vedlegg Sammendrag av 

uttalelsene som følger saken, oppsummerer uttalelsene i sin helhet. 

 

Høringsinstans: Endring i plan, som følge av innspill 

Statens vegvesen Det vil i rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges 

kombinert turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4. 

Statens vegvesen Det fastsettes maksimal utnyttelsesgrad på B1, samt avgrensning 

mellom B1 og kommunal vei Nymobakken. I tillegg markeres det 

inn/utkjøring på område B1.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er lagt inn bestemmelse om at vegetasjon bevares som en 

visuell skjerming. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er stilt rekkefølgekrav om etterbruk skal fastsettes i overordnet 

plan. Reguleringsplan skal utarbeides i tråd med overordnet plan og 

sikre etterbruken.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er stilt som krav i bestemmelsene at vegetasjon skal etableres 

der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå for de enkelte delene av 

uttaksområde. 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

Følgende bestemmelse er innarbeidet i reguleringsplan: Den eller de 

som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 

innenfor uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om 

driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det skal lages én felles 

driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt 

som BRU1 og BRU2.  

Ringerike kommune v/ Det er lagt inn bestemmelse som spesifiserer at særskilt utstyr skal 
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Rådgiver vann og miljø foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede hendelser. 

Vågård vel Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og støvutslipp fra 

virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i 

forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres 

gjeldende.  

De avbøtende tiltakene som fremmes i plan er m.a. 

 Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at 

området gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil andre 

deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres. Det vil da bli nytt 

tilgjengelig areal i takt med at det tas ut masser innover i 

uttaksområde.  

 Det vil sikres at det etableres en voll mellom uttaksområdet og 

turvei/driftsvei/friluftsområde for å hindre støy, støv og innsyn. 

 Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at det 

gjennomføres støvmålinger innen et år etter planvedtak samt 

når grusuttaket passerer grensen mellom nårværende og 

fremtidig masseuttak (jf. Kommuneplanens arealdel) 

 Det vil i forslag til bestemmelse sikres at Nymobakken skal 

regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av utkjøring 

av sand/grus, det skal også regelmessig opprensing av grøfter. 

 Det vil legges inn forslag om at den eller de som har 

utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen 

et år etter vedtak er fattet, sette i gang en prosess for å etablere 

parkeringsplass som gjør friluftsområde lettere tilgjengelig for 

besøkende. 

 Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det etableres 

støyskjermer i form av grushauger i forbindelse med bruk av 

knuseverket. 

 Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en forlengelse 

av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved 

utvidet/tildeling av ny driftskonsesjon for henholdsvis 

gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det skal i tillegg etableres 

driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter 

rundt uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 

30 grader og skal revegeteres ved naturlig innvandring. 

Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig 

grad brukes. 

 

 

 

Noen av de etterspurte avbøtende tiltakene som er fremhevet og ønsket etablert, berører 

arealer som ligger utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne forankres i plan.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Juridiske forhold 
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I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for Kommunestyre til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og areal og Formannskapet jf. 

delegeringsreglementet. 

 

Naturmangfoldloven: 

De miljørettslige prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn 

ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene 

redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om 

naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 

kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre-var-prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet 

belasting av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven: 

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning 

med bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på 

høring, bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak 

tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. John Myrvang AS søkte om driftskonsesjon 

25.08.14. Søknaden ble sendt på høring til Ringerike kommune og uttalelsen er datert 

04.03.16. Ringerike kommunen redegjorde i sin høringsuttalelse for blant annet: nåværende 

planstatus, betydning for verdiskaping og næringsutvikling, innvirkninger på omgivelsene, 

miljømessige konsekvenser samt tilbakeføring og etterbruk. Ringerike kommune fremhevet at 

det var flere viktige hensyn innenfor konesjonsområde og ønsket således ikke å komme med 

endelig stilling til konsesjonen før planforslaget med konsekvensutredning forelå. 

 

Tiltakshaver John Myrvang AS er innvilget driftskonsesjon for deler av det omsøkte 

planområdet. Driftskonsesjon ble tildelt 28.11.16. Konsesjonsområde har et areal på ca. 431 

daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak – nåværende. Det vil kreves 

driftskonsesjon for det øvrige deler innenfor planområdet. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning har i sin uttalelse til høring og offentlig ettersyn, bl.a. uttalt 

at det innenfor området er hensiktsmessig å utarbeide en felles driftsplan. Det legges dermed 

opp til at den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Og at 

det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2. Dette sikres som rekkefølgekrav. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen vil trolig ikke utløse økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag 
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Dersom det er ønske om å begrense uttaksområde, er følgende alternativt vedtakspunkt 2 

utarbeidet: 

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand. Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt 

arealberegning, datert 190418.  

 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Under høring og offentlig ettersyn ble det mottatt 65 innspill fra myndigheter, organisasjoner, 

faginstanser og private. Omkring 40 av innspillene har bl.a. ytret ønske om et redusert 

uttaksområde og bevaring av Hensmoen som bynært friluftsområde. 

 

På bakgrunn av dette har rådmann utarbeidet et alternativt forslag som i større grad ivaretar 

interessene til de mange høringsinnspill og redusert uttaksområde til 1/3, som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig. Illustrasjon som viser 

arealberegning, datert 19.04.18 samt alternativt plankart datert 17.04.18, følger saken. 

 

Nærmiljø og friluftsliv er i konsekvensutredningen vurdert å ha middels til stor verdi for 

planområdet- og influensområdet. Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes av 

mange. Aktiviteter som turgåing, trening, orientering, plukking av bær/sopp og til skiturer. 

Området er særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt for rullestol- og 

barnevognsbrukere. Områdene brukes hele året. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet 

til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), dette trekker verdien noe ned. 

I influensområdet ligger Vesletjern og Storetjern som er dødisgroper og som er viktige 

landskapselementer. 

 

Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet, da et viktig område for 

friluftsliv på sikt går tapt.  

 

Et annet aspekt som i særlig grad er trukket frem i mange av høringsuttalelsene er bekymring 

gjeldende sand og grus som begrenset ressurs. Sand- og grusressurser er viktige mineralske 

råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. Tilgang til materialressurser er viktig for 

kommende generasjoner. Det alternative forslaget vil også kunne sikre fremtidig drift basert på 

oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. Det legges opp til en drift ved Hensmoen 

grusuttak over en lang tidsperiode for gjeldende regulering. Kommende generasjoner skal 

kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- og grus ressurs samt vannressursen. 

Ringerike kommune tar sikte på å utarbeide en overordnet plan omkring masseforvaltning. 

Ringerike kommunen ønsker å fremstå som en klimavennlig kommune og det er derfor viktig 

med en helhetlig vurdering av kommunens masseforvaltning. 

 

Det er også trukket frem at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt og at 

tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde.  

 

Jf. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en særskilt ordning for å ivareta barn og 

unges interesser i planlegging. Rådmannen har i denne saken måtte vurdere to svært 
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motstridende interesser i et område som har stor verdi for både frilufts- og næringsinteresser. 

Det er godt kjent at område er et viktig tur- og rekreasjonsområde, og det i stor grad benyttes 

av barn og unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er unikt med sin størrelse og er 

mye brukt sommer som vinter. Område avsatt til masseuttak som i det alternative plankartet er 

redusert i omfang, og et større areal vil bli avsatt til grønnstruktur.  

 

Dersom alternative planforslaget vedtas bør det gjøres en vurdering av arealformålet ved neste 

revidering av kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens arealdel er området avsatt som 

fremtidig massetaksområde. Ved å ta i bruk hensynssone for mineralressurser kan ressursen 

sikres, i kommuneplan, som en nasjonalt viktig ressurs for fremtiden. 

 

Rådmannens vurdering av alternativt forslag 

75 år er et langt tidsperspektiv. Med det alternative forslaget kan kommunen utsette 

avgjørelsen og se an behovet for råstoff. I det alternative vedtaket begrenses driften til omkring 

50 år.  

Vi har i dag lite kjennskap til fremtidens teknologi. Vi kjenner derimot til at sand- og grus er en 

ikke-fornybare ressurser. Tilgang til materialressursen vil også være viktig for kommende 

generasjoner. Det alternative forslaget vil kunne sikre ressursen, samt drift basert på oppdatert 

kunnskap fra kommende generasjoner.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende 

tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 10 relevante hendelser hvorav 6 karakteriseres 

av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 3 karakteriseres av risiko som vil overvåkes, der tiltak 

vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som karakteriseres med nødvendig å 

iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er sårbart naturområde samt friluftslivets 

interesser.  

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt gjennom 

avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Rådmannen anser at 

utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger beskrevet i 

planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, vedtatt av 

Formannskapet 15.10.13, sak 135/13. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget 

utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være 

oppfylt. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt søknad 

om driftskonsesjon i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 

rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Vedlegg: 

1. Oversiktskart 
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2. Plankart 2. gangs behandling, datert 10.04.2018. 

3. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 17.04.2018. 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, sist revidert 16.04.2018. 

5. Sammendrag av uttalelser fra høring 1. gangs behandling, med forslagstillers og 

rådmannens kommentar, siste revidert 18.04.2018. 

6. Planforslag alternativt løsning, datert 17.04.18 

7. Arealberegning alternativt forslag, datert 19.04.18 

8. Bane NOR, 21.04.2017 

9. Statens vegvesen,19.05.2017 

10. Fylkesmannen i Buskerud, 26.05.2017 

11. Fylkesmannen i Buskerud, 10.05.2017 

12. Direktoratet for mineralforvaltning, 01.06.2017 

13. Buskerud Fylkeskommune – utviklingsavdelingen, 02.06.2017 

14. Mattilsynet, avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, 19.01.2017 

15. Ringerike kommune – byggesakskontoret, 16.05.2017 

16. Ringerike kommune – kommuneoverlegen, 08.05.2017 

17. Vågard Vel, 22.05.2017 

18. Norges miljøvernforbund, 29.05.2017 

19. Miljøvernforbundet Hønefoss ,30.05.2017 og 17.10.17 

20. Fossekallen IL orientering og Ringerike O-lag, 04.06.2017 

21. Miljøpartiet De Grønne, 08.06.2017 

22. John Edvard Myrvang, 19.05.2017 

23. Øystein Nordbø, 16.05.2017 

24. Ståle Johansen , 29.05.2017 

25. Per Arne Olsen, 28.05.2017 

26. Truls Krokvik, 24.05.2017 

27. Trond Solli, 18.05.2017 

28. Tove Emilsen, 20.05.2017 

29. Sølvi Fuglesang, 04.05.2017 

30. Steinar Hansen, 24.05.2017 

31. Ruth Djønne, 23.05.2017 

32. Olav Djønne, 22.05.2017 og 17.10.17 

33. Olav Bråten, 22.05.2017 

34. Oddvar Thoen, 23.05.2017 

35. Mary Blikken Gravdahl, 30.05.2017 

36. Martin Alsmark,10.05.2017 

37. Marte Pedersen, 05.05.2017 

38. Marit Kjemperud, 20.05.2017 

39. Line B. Lafton, 01.05.2017 

40. Lasse Myrvold , 21.05.2017 

41. Laila Høiensahl, 08.05.2107 

42. Kristian Strand, 22.05.2017 

43. Jørn Ivar Daae Johansen, 22.05.2017 

44. Jørn Fowler, 18.05.2017 

45. John Morten Karlsen,  26.05.2017 

46. John A. Pleym , 21.05.2017 

47. Jeanette Martinsen, 22.05.2017 

48. Ida Schørlien, 04.05.2017 

49. Ida Gjestvang, 24.05.2017 



- 

50. Hilde Hatlestad, 09.05.2017 

51. Heidi Strand, 19.05.2017 

52. Harry Dahl, 25.05.2017 

53. Hanne S. Thoen, 19.05.2017 

54. Hanne-Beate Høiby, 04.05.2017 

55. Guro Myrvold Funjem, 18.05.2017 

56. Gudrun Winstrup Bråten, 20.05.2017 

57. Eva Hagen, 09.05.2017 

58. Erik Ødegård, 24.05.2017 

59. Erik Mælingen, 20.05.2017 

60. Einar Rokseth, 30.05.2017 

61. Dag Bjørnstad, 24.04.2017 

62. Charlotte K. Solli,18.05.2017 

63. Catrine Dalen, 02.05.2017 

64. Bodil Andreassen, 19.05.2017 

65. Bjørn Leifsen på vegne av Asbjørn Granheim, 06.06.2017 

66. Berit Haugli, 18.05.2017 

67. Anne Helen Bjerkeli, 24.05.2017 

68. Anne Brentebråten, 23.05.2017 

69. Nina Christensen Blakstvedt og Annar Blakstvedt, 25.05.2017 

70. Ann Kristing og Roy Haraldsen, 20.05.2017 

71. Anita Stenbeck, 26.05.2017 

72. Spenncon AS, 07.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 
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RINGERIKE KOMMUNE

PBL. § 12-5 AREALFORMÅL

STREKSYMBOLER

ANDRE SYMBOLER

1222 - Frisiktlinje

1. Bebyggelse og anlegg

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

2010 - Veg

3. Grønnstruktur
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SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Annonse / oppstartvarsel

1. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra ________ til ________

2. gangs behandling

Kommunestyrets vedtak

Kunngjøring

SAK/NR DATO SIGN

SAK/NR DATO SIGN ARK.NR.

Forslagsstiller: John Myrvang AS/ NorStone AS

a. Sikrings-, støy- og faresone

Høyspent luftstrekk (H370)

PBL. § 11-8 HENSYNSSONER

Ekvidistanse: 1m

Postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss

Gml_veg_illustrasjon_fjernes

Ny_veg_illustrasjon

Brønn (B1, B2)

Í Î 1242 - Avkjørsel

Avgrensning skriftlig bestemmelse

Reguleringsplanomriss

Reguleringsplan formålsgrense

1200 - Råstoffutvinning

1340 - Industri

3001 - Grønnstruktur

Hensynssonegrense

Sikringsone (H140)
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1211 - Byggegrense

BESTEMMELSESOMRÅDER

Bestemmelser om grunnvannsdokumentasjon#1-3

Bestemmelser om turvei/ driftsvei#4



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 _ 379 Detaljregulering for

Hensmoen Grusuttak

Utarbeidet av Asplan viak
Sist revidert av Ringerike kommune 19 .04.2018

1 .gangs behandling i H ovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 06.02.2017 , sak 5/17
1.gangs behandling i Formannskapet 2 , 28.03.2017 sak 9/17
Høring og offentlig ettersyn 08.04.2017 – 30.05.2017
2 .gangs behandling i H ovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 07.05.2018 , sak BHNR
2. gangsbehandling i F ormannskapet 22.05.2018 , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret 31.05.2018 sak BHNR

Endringsliste:

Nr . E ndring dato sign

01 . § 2.1.3 Fjerne midlertidige bygg 27.03.18 MSS

02 . § 2.1.4 Mønehøyde 27.03.18 MSS

03. § 2.1.5 Beredskap / Sikring av olje og kjemikalier 12.04.18 MSS

0 4. § 2.1.7 Skråning 27.03.18 MSS

05. § 2.1.10 Renhold av vei 19.04.18 MSS

06 . § 2.1.1 1 Driftstider 27.03.18 MSS

0 7 . § 2.1.12 Istandsetting og revegetering 12.04.18 MSS

08 . § 2.1.13 Masser til istandsetting 27.03.18 MSS

0 9 . § 2.2.3 Utnyttelsesgrad 27.03.18 MSS

10. § 4.1.4 Vegetasjon 27.03.18 MSS

11 . § 6. 1 . 1 Støvmåling 27.03.18 MSS

12 . § 6.3.1 Støyskjerm 12.04.18 MSS

13 . § 6.4 .1 Turvei 12.04.18 MSS

14 . § 6.5.1 Driftskonsesjon/driftsplan 17.04.18 MSS

15 . § 6.6 .1 Etablering av bebyggelse i BRUI 12.04.18 MSS

16 . § 6. 7 .1 Etterbruk 12.04.18 MSS



Reguleringsformål

Formålet med reguleringsplanen er:

- Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
- Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

a. Bebyggelse og anlegg
- Råstoffutvinning (BRU 1 og BRU 2)
- Industri (BI)

b. Grønnstruktur (G)
c. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg, avkjørsel

Det reguleres følgende hensynssoner:

a. Frisiktsoner ( H_140 )
b. Faresone Høyspenningsanlegg (H_370)

FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 1. Fellesbestemmelser

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form
av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf . lov om kulturminner av 9. j uli 1978 nr. 50
(Kulturminneloven) § 8.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Bebyggelse og anle gg, råstoffutvinning (BRU1 og BRU2 )

1. Formål
Innenfor områdene BRU1 og BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

2. Uttaksdybde r
Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. Det
kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185.

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. Det
kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på plankartet).

3. Bebyggelse
Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 kan det oppføres bygninger og anlegg for industriell
virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av
masseuttaket.



Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det oppføres midlertidige bygninger og anlegg
for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med
driften av masseuttaket. Bygninger og anlegg skal fjernes når masseuttaket avsluttes.

4. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BRU1 er 30,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BRU2 er 40,0 m.

5. Sikring av olje/k j emikalier
Lagring av diesel/ olje skal tilfred s stille den til enhver tid gjeldende forskrift.
Særskilt utstyr skal foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede hendelser.

I nnenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholde re.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

5) Deponering av avfall og søppel.

Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter

5) Depon ering og lagring av masser som ikke er dokumentert rene.

6. Oppstillingsplass og parkering
Bare sertifiserte anleggsmaskiner/kjøretøyer kan ha oppstillingsplass og parkeres i BRU2.

7. Skråning
Endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 1:3. Skråningene skal
revegeteres ved naturlig innvandring. A vdekkingsmassene fra uttaks området skal i størst mulig
grad brukes.

8. Støy og støv
Støy og støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.

9. Vanningsanlegg
Grus - og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.



10. Renhold av vei
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det
skal også regelmessig opprensing av grøfter.

11. Driftstider
Følgende maksimale tidsbegrensninger for driften skal være:

a. Mandag - fredag: kl. 07:00 - 15:30 (normal drift)

b. Ved utvidet drift: kl. 06:00 - 22:00, (drift med to skift 6 - 14/14 - 22) tillates ikke støyende
aktivitet Levening<50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften
kap. 30 defi nerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00 .

c. L ørdag kl. 0600 - 1400

Følgende avvik tillates utenom normal driftstid: Strøsand til strøing av offentlig vegnett samt til
vannlekkasje og nødarbeid kan hentes 7 dager i uka døgnet rundt. Leverans e av sand til asfalt - og
betongproduksjon .

12. Istandsetting og revegetering
Vegetasjon skal etableres der det er mulig m ed tanke på driftsareal og i etapper for å forhindre
støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå for de
enkelte delene av uttaksområde.

13. Masser til istandsetting
Det tillates mottak av masser i tiltaksklasse 1 og 2 (TA 2553/2009) for istandsetting av området .
Det skal være mottakskontroll av massene, samt prøvetaking og dokumentasjon på hvor m assene
kommer fra og at de ligger innenfor tillatte grenseverdier .

14. Etablering av voll
I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i
prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal uttaksområdet
sikres med midlertidig gjerde.

Feltnavn

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg, industri (1340)



1. Formål
Området BI skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål industri (1340)

2. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde/gesimshøyde er 30 meter.

3. Utnyttelsesgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) er 22 %.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Området er regulert til privat kjøreveg/avkjørsel og annet vegareal.

§ 4. Grønnstruktur

§ 4.1 Grønnstruktur (3001)

1. Det skal etableres driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig grad bruke s.

2. Driftsvegen/turvegen skal holdes åpen for ferdsel for gående og syklende .

3. Innenfor området skal det ikke tas ut masser eller oppføres bygninger.

4. Gjenværende vegetasjon skal bevares i grønnstruktursonen, som en visuell skjerming av uttaket.

§ 5. Hensynssoner

§ 5.1 Faresone høyspenningsanlegg, H_370

Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges virksomheter som er i
strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg.

§ 5.2 Sikringssone – frisikt, H_140

Innenfor f risiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter over tilstøtende
vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser

§ 6.1 Støvmålinger

1. Støvmålinger for gnr. 271 , bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til
forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling f or gnr. 271 , bnr. 241 skal utføres når grustaket
passerer grensen mellom nå værende og fremtidig masseuttak; x - akse 6676200 (UYM32) .

§ 6.2 Grunnvann



1. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av masser.
Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike kommune.

2. Sør for x - akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak av sand ned
til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x - akse 6676300
(UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn kote 175 (#3 på
plankartet).

3. Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvann standen er dokumentert.

§ 6.3 Støyskjerm

1. Støyskjermer skal etabler es i form av grushauger i forbindelse med bruk av k nuseverket.

§ 6.4 Turvei/driftsvei

1. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny driftskonsesjon for
henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2.

§ 6.5 Driftskonsesjon / driftsplan

1. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 i nnenfor uttaksområde
BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven. Det skal lages én felles
driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.

§ 6. 6 Bebyggelse i BRU1

1. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller
annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU 1, skal det i
forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for mi ljø, naturressurser og
samfunn, herunder trafikk, støy og støv .

§ 6.7 Etterbruk

1. Etterbruken skal fastsett e s i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF - område.
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FORORD

John Myrvang AS og NorStone AS har startet arbeidet med å utarbeide en felles
reguleringsplan for sand og grus på Hensmoen. Planen fremmes som privat forslag til
detaljregulering for eksisterende og fremtidig grusuttak avsatt i kommuneplanens arealdel.
Formålet med planarbeidet er å ivareta hensynet til miljø og samfunn , sikre grusressursen,
som er registrert som nasjonalt viktig i NGU’s grus - og pukkdatabase, samt legge til rette for
et forutsi gbart og langsiktig uttak .

Våren 2013 ble det utarbeidet forslag til planprogram som beskr iver rammer for
reguleringsarbeidet og avklarer hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som må utredes.
Planprogrammet har vært lagt ut til offentlig ettersyn og ble fastsatt av Hovedkomiteen for
miljø - og arealforvaltning den 15. oktober 2013 .

Asplan Via k AS har vært engasjert av John Myrvang AS og NorStone AS for å bistå i
arbeidet med planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning for Hensmoen.

Tiffany Nygård og Hjalmar Tenold har hatt hovedansvar et for reguleringsarbeidet .

Sandvika , 18 . januar 2017

Hjalmar Tenold
Oppdragsleder
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S AMMENDRAG
Det har vært tatt ut sand på Hensmoen siden 19 35 . John Myrvang AS har drevet
forekomsten siden 1954. Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts - og
mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til
betongformål.

Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk - og grus database.

Hensikten med reguleringsplanen er:

Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
Sikre sand - og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Uttakso mrådet i planforslaget tilsvarer et volum på ca. 27 mill ioner tonn . Planforslaget har et
nedre uttaksnivå begrenset til 2 meter over grunnvannsnivå . Med et årlig uttak på 30 0 000
tonn for John Myrvang og 150 000 tonn for NorStone gir dette en levetid på ca. 75 å r.
Levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil derfor være usikker.

Området er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel .
Planområdet er i dag uregulert.

Planforslaget omfatter:
Område for råstoffutvinning/masseuttak ca. 815 daa
Industri ca. 1 3 daa
Grønnstruktur ca. 67 daa
Kjøreveg ca. 0 , 1 daa
Totalt areal ca. 900 daa

Konsekvenser av planen

Landskap
Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i regionen. Området er i
dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bry ter opp helheten i landskapet. Planområdet er gi tt middels til liten verdi.
Influensområdet er gitt middels verdi.

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset
omgivelsene ved at de i større grad deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på
Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Utvidelsen av uttaksområdet vil i større grad bryte
skalaen i landskapet. Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er allerede i
dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak slik som revegetering av skråningene, vil
uttaks området på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand.

Tiltaket vurderes å gi middels til stort negativt omfang i planområdet og liten negativt omfang
for influensområdet som gir middels negativ konsekvens for planområdet og liten negativ
konsekvens for influensområdet.

Nærmiljø og friluftsliv
P lanområdet - og influensområdet vurderes å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med
at deler av planområdet brukes mye til turgåing, trening, ori entering, plukking av bær/ sopp og
til skiturer. O mrådet er særlig godt egnet til opphold, rekreasjon og aktivitet , og med god



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 6

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

tilrettelegging for rullestol - og barnevogns brukere. En del av planområdet er imidlertid ikke
egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), og det te trekker verdien noe ned.

T iltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve planområdet da et viktig
område for friluftsliv på sikt går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels negativt omfang
for friluftsliv fordi tilgjen gelig areal for friluftsliv på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og
på sikt vil påvirke bruken av området.

Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for planområdet og middels negativ konsekvens for
i nfluensområdet.

Naturmiljø
Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistearter registrert i planområdet gir området liten verdi for
naturmiljø. Funn av 3 naturtypelokaliteter i influensområdet som er gitt middels verdi (C -
lokaliteten) og stor verdi (A - , og B - lokaliteten).

I ngen naturtype lokaliteter eller forekomster av rødlistearter blir berørt av tiltaket. P lanområdet
har et visst potensial for krevende arter, selv om ingen slike er funnet . Lite negativt omfang.

Arealbeslaget er stort, men berører ikke verdisatte områder. Konsekvensgraden er vurdert
som liten negativ.

Naturressurser
NGU beskriver forekomsten som meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser både
for veg - og betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de viktigste grusressursene i
Ringerike kommune. Forekomsten forsyner markeder langt ut over kommunegrensen .
Forekomsten er klassifisert som en « nasjonal t viktig forekomst».

Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. Ved stipulert
fremtidig uttaksmengde , vil NorStone AS ha en estimert driftstid på 43 år og Myrvang AS ha
en estimert driftstid på 75 år .

Konsekvens kvartærgeologiske verdier: Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i
kanten av breelvdeltaet, og eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den naturl ige
kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest.

Kulturmiljø og kulturminner
Buskerud fylkeskommune gjennomført e arkeologisk registrering høsten 2013. Planområdet
ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet , men 13 ikke fredete arkeologiske minner. Disse minnene har liten
kulturhistorisk verdi, og gjennomføring av planen gir liten negativ konsekvens.

Forurensning

Støv
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet. Målepunktet kan karakteriseres som lite forurenset.
Basert på de hittil utførte måleresultatene, forventes det at støvnedfall ikke blir ves entlig
endret for fremtidig situasjon. Det stilles imidlertid krav i reguleringsbestemmelsene om at
støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal utføres innen 1 år etter planvedtak i henhold til
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forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bn r. 241 skal utføres når
grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x - akse 6676200
(UYM32).

Støy
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Heen Grustak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes av
omkringliggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett o pp til Heen Grustak. Terrenget (buffersonen)
mellom støykildene og boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon , og boligen har beregnede
utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone.

Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også uten for de beregnede støysonene
i dagens og fremtidig situasjon.

Støysonenes utbredelse fra uttaksområdet forflyttes gradvis etter hvert som masser tas ut
mot nord, nordvest og nordøst . Støysonenes utbredelse fra produksjonsområdet vil være
mer konstant. Baser t på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som
følge av reguleringsplanen til å primært være at støy tilknyttet uttak og produksjon vil pågå
over lenger tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes
ti l å ha liten konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens.

Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs
støynivå (LDEN) som f ølge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone .

Vanntema
En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke
påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket, og
observasjon er av grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med
grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under planlagt
massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgren set
til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må i framtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget /tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig
beskyttelse av grunnvannet.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot nedenforliggende
drikkevannskilder i Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende sandlag på minst 2 m over
grunnvann under massetaket, vil gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

Transport og trafikk
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Nymobakken har i dag en veibredde p å 6 meter, o g beregnet fremtidig ÅDT i 2035 er 3 0 0.
Det te er en økning med om lag 100 kjøretøy. Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være krav til
eget tilbud for gang - og sykkeltrafikken på en vei av denne typen (Sa3).

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien - E16 som adkomst fra
hovedveinettet. De tte krysset er i dag kanalisert. Kapasitetsberegningene av fremtidig
situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan
slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i fremtiden, selv om det
viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn det som er beregnet.

Samfunnsmessige konsekvenser – sysselsetting
Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . John Myrvang AS forventer ikke vesentlig økt
uttaks volum , og antall sysselsatte vil neppe øke. Planforslaget legger til rette for at en ny
grusprodusent, Norstone AS, etablerer seg på Hensmoen. Dette vil generere 4 - 5 nye
årsverk. Dagens virksomhet til John Myrvang AS bidra r med skattein ntekter til kommunen (e)
fra de ansatte, bedrifts - og eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold. Ovenfor nevnte bidrag til kommunen(e) vil øke noe ved at NorStone blir etablert
med sin virksomhet. Virksomheten e gir ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen i
kommunen , men inngår i underskogen av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir
et stort bidrag til verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.

Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar f ordel av beliggenheten nær
sandforekomsten. Disse bedriftene sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet i
nærheten av et annet sandtak.

Sikkerhet og istandsetting
Reguleringsplanen har bestemmelser som sikre r at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig
måte og etterlater et landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i området .
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av masseuttaket) vurder es i kommuneplan og n y
reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid.
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1 B AKGRUN N FOR TILTAKET

1.1 Bakgrunn

Bakgrunn for planarbeidet er ønsket om å sikre areal for fremtidige sand - og grus ressurser
satt av til nåværende og fremti dig område for råstoffutvinning i kommuneplanen for Ringerike
kommune 2007 - 2019. Arealet sikres ved at det fremmes privat forslag til detaljregulering for
eksisterende virksomhet og fremtidig masseuttak. Formålet er også å ivareta hensynet til
miljø og sam funn jf. plan - og bygningslovens § 4 - 1 .

1.2 Geologisk ressurs – kvalitet

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU startet et
arbeid med å klassifisere forekomstene i Grus - og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig,
lite viktig eller ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en
spesiell koding og er klassifisert ut fra gitte kriterier som nevnt nedenfor.

Forekomster av nasjonal interesse:
Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.
Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.
Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år.

Forekomster av regional interesse:
Forekomster med mulighet for leveranser til en større region
Forekomster med mulighet for leveranse per båt
Forekomster hvor tilsvarende kvalitet eller volum ikke finnes i området.
Forekomster med spesielt god kvalitet til veg - og betongformål.

Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts - og mineralsammensetning. Sand og grus
fra forekomsten er spesiel t godt egnet til betongformål. Forekomsten på Hensmoen rangeres
som nasjonalt viktig ( http://www.ngu.no/upload/Georessurser/Sand, grus og
pukk/Arealforvaltning/Regional_pukk_grus_sto r.jpg ).

1.3 Grus - og sandprodukter som byggeråstoffer
Stein har vært, er, og vil være et av de viktigste materialene ved etablering og vedlikehold av
våre samfunnsstrukturer. Byggeråstoffer av sand, grus og pukk fordeles anslagsvis med ca.
40 % til samferdsels formål, ca. 30 % til betongproduksjon mens den resterende del går til
andre formål (anleggsområder, fundamentering, grøfter, tildekking av rørledninger osv.). De
siste år har det gjennomsnittlige forbruket av byggeråstoffer pr. innbygger ligget på mellom
1 0 og 12 tonn. Knapphet på sand - og grusforekomster fører til at en stadig større andel knust
fjell (pukk ) må erstatte disse fraksjonene.
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2 BESKRIVELSE AV EKSIS TERENDE VIRKSOMHET ER

2.1 John Myrvang AS og NorStone AS

Virksomheten ble etablert i 1935, og drives i dag av John Myrvang AS på gbnr. 271/8 siden
1954 . Grustaket er et av de største på Østlandet, og har sin hovedleveranse til større
betongprodusenter på Ringerike, Oppland og Oslo - regionen. Grustaket leverer tilslag til
betong - og asfaltproduksjon og har også spesialisert seg på rund natursingel og rund
elvestein. Totalt leveres over 30 forskjellige varer fra Heen Grustak. Årlig uttaksmengde er
200 000 - 250 000 tonn.

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk, herav 7 egne ansatte sjåfører . I tillegg er det en
industribedrift (Unicon) innenfor planområdet som til sammen sysselsetter 55 personer.

Figur 1 : O ve rsikt over deler av dagens uttaksområde, sett fra øst mot vest.

NorStone AS har inngått avtale om etablering av grustak med grunneier på tilgrensende
eiendo m gbnr. 92/2/2. NorStone AS er N orges største produsent av pukk - og grusprodukter
og leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre
spesialprodukter. NorStone AS produserer årlig over 8 millioner tonn pukk - og grusprodukter
i en rekke ulike sorter og kvali teter fra deres produksjonssteder.
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3 B ESKRIVELSE AV PLAN - / OG I N FLU EN SOM RÅDE

Figur 2 : Oversiktskart over planområdet som er omtrentlig angitt med sort stiplet s irkel . Den fysiske
avgrensningen for influensområdet vil variere for de ulike utredningstemaene i konsekvensutredningen.

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, ca. 6 km nordøst for Hønefoss på øst siden av
elva Begna og på vestsiden av E16.

Store deler av planområdet består i dag av grusuttak og virksomheter tilknyttet driften.
Gjenværende deler av planområdet som ikke er berørt av uttaket karakteriseres av en flat
furumo.

I vest avgrenses planområdet av skråningen ned mot Begna , i nord og øst avgrenses
planområdet av skogsområder.

Influensområdet er områder som vil bl i berørt av det planlagte tiltaket, og den fysiske
avgrensningen vil variere for de ulike temautredningene i konsekvensutredningen.
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Figur 3 : Flyfoto som viser planens omtrentlige avgrensning merket med rød stiplet strek
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4 F ØRIN GER FOR PLAN ARBE IDET

4.1 Overordnete lover, forskrifter og retningslinjer

4.1.1 Lover

Plan - og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn.

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser ( mineralloven ) sikrer blant annet Dire ktoratet
for mineralforvaltning retten til å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at
direktoratet skal føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonsesjonen økonomisk
sikkerhet for opprydning og istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften.

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann.

Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf.
undersøkelsesplikten § 9.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og
samlet vurdering av tiltakets påvirkning på omgivelsene (§ 8 - 12).

4.1.2 Forskrifter

Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen
Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i driften.

4.1.3 Retningslinjer

T - 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
T - 5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging
T - 2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og un ges interesser i planleggingen
TA 2553 Veileder Helsebasert tilstandsklasser for forurenset grunn
Den europeiske landskapskonvensjonen
St.meld, nr. 34 (2006 - 2007), Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging
Energi - og klimaplanen for Ringer ike

4.2 Regionale planforutsetninger

4.2.1 Fylkesplan for Buskerud 2005 - 2008

Fylkesplanen for Buskerud legger til grunn en fler - kjernet byutvikling på Østlandet. Dette
betyr en politikk hvor man vil fortsette å utvikle sterke sentra i Buskerud som i samarbeid
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med O slo - området og B uskerud - T elemark - V estfold - området kan gi grunnlag for en mer
balansert utvikling i bosetting og lokalisering av næringsliv på Østlandet. For Buskerud betyr
dette en særlig satsing på bysamfunnene Drammen, Kongsberg og Hønefoss.

Et sentra lt virkemiddel for videre utvikling av Buskerud som en innovativ og attraktiv region er
økt fokus på verdiskaping, kompetanseutvikling, innovasjon samt forsknings - og
utviklingsarbeid.

Tilrettelegging for kollektivtrafikk og økonomisk satsing på kollektiv e transportformer er et
avgjørende virkemiddel i retning av en mer bærekraftig utvikling i Buskerud. God infrastruktur
for næringsliv og Buskeruds befolkning står sentralt i Buskeruds utviklingsstrategi.

Fylkesplanen for Buskerud gir ingen direkte føringer for bergverksindustrien, men generelt
påpekes at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling.

4.3 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019

I kommuneplanen for Ringerike er det aktuelle planområdet avsatt t il nåværende og fremtidig
masseutta k og nåværende erverv . Området rundt fremtidig uttaksområde er satt av til LNF -
område.

Figur 4 : Utsnitt av kommuneplanen fra kommunens kartportal ( http://kart.ringerike.kommune.no ). Stiplet rød linje
viser planområdet
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4.4 Forhold til eksisterende reguleringsplaner

Figur 5 : Utsnitt fra kommunens kartportal over gjeldende reguleringsplaner i området . Sort stiplet strek er arealer
avsatt til masseuttak i kommuneplan en ( http://kart.ringerike.kommune.no

Planområdet er uregulert. Nærliggende reguleringsplaner er industriområdet på Hensmoen
(planid 53 og 150 - 05 ) samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planid
163).

4.5 Pågående planarbeider

E16 Nymoen – Eggemoen

Det er igangsatt planarbeid vedrørende ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Planprogram
er planlagt vedtatt i løpet av sommeren 2016. Statens vegvesen ser videre for seg at
k ommunedelplan med konsekven sutredning kan vedtas høsten 2017 og at en
reguleringsplan kan vedtas i løpet av 2019. Dagens kryss E16 X Hensmoveien kan få en ny
utforming og plassering.

Detaljregulering Spenncon Rail Hensmoen og Vågård skytebane

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyremøte den 26.11.2015. Hensikten med
planen er å tilrettelegge for at Spenncon Rail kan bygge nye lokaler for å oppgradere for
effektivisering og utvidelse av anlegget ved behov. For å få plass til nye produksjonslokaler
foreslå s det å flytte Våg ård skytebane lenger nord. Det forventes ikke økt trafikk som følge
av planforslaget før Spenncon Rail eventuelt utnytter utvidelsespotensialet som er lagt inn i
planforslaget. Når dette eventuelt trer i kraft er usikkert, men beregnet mulig trafikkvekst p å
Hensmoveien som følge av tiltaket er lagt inn i trafikkutredningen i kap. 6.11 for fremtidig
situasjon.
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5 B ESKRIVELSE AV PLANFO RSLAGET

5.1 Intensjon

Hensikten med reguleringsplanen er å :

Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
Sikre grusressursen og gi rammer fo r den videre drift av masseuttak et

Samfunnet har behov for sand som byggeråstoff og forekomsten på Hensmoen er derfor
svært viktig som leverandør av sand og grus med eksport til mange kommuner i det sentrale
østlandsområdet. Forekomsten er klassifisert so m en nasjonalt viktig ressurs. Forvaltningen
av ressursen er derfor ikke bare et lokalt ansvar, men bør inngå i en regional forvaltningsplan
på tvers av kommune - og fylkesgrenser og bør utnyttes maksimalt.

D riftsperioden vil strekke seg over mange år . Gitt et gjennomsnittlig årlig uttak på 300 000
tonn for John Myrvang AS og 150 000 tonn for NorStone AS , vil levetiden være på
henholdsvis 75 år for Myrvang og 43 år for NorStone . Uttaksmengden kan variere noe
grunnet svingninger i bygge - og anleggsvirksom heten. Levetiden er et anslag ut fra stipulert
årlig uttak og vil derfor være usikker.

Tabell 1 : Oversikt over samlet driftstid for henholdsvis John Myrvang AS og NorStone AS . Samlet uttaksperiode
vil strekke seg over ca. 75 år, hvorav NorStone sitt område er avsluttet etter ca. 43 år.

Tiltakshaver Mill m3

masser
mellom
kote
198 - 170

Mill m3

masser
mellom
kote 170 og
nedre
uttaksnivå

Totalt
volum
mill
m3

Totalt
mill tonn
(1,5)

Driftstid år
NorStone
150 000 t/år

Driftstid år
John
Myrvang
300 000 t/år

NorStone AS 2,8 0,6 3,4 5,1 36+7 = 43

John Myrvang
AS

11,1 3,9 15 22,5 55+20 = 75

Totalt 13,9 4,5 18,4 27,6 43 75

I henhold til planprogrammet vil det i denne reguleringsplanen ikke bli tatt standpunkt til hva
området skal brukes til etter at masseuttaket er avsluttet. Etterbruk av området ligger så langt
frem i tid – etter 20 7 0 - at det det ikke er riktig å binde opp arealbruken i dag . Planens
bestemmelser stiller imidlertid krav om at skråningene skal tilrettelegges for na turlig
revegetering og at bebyggelse, anlegg og installasjoner i BRU2 (uttaksområdet) skal fjernes
når virksomheten opphører.

Det legges ikke opp til at området skal brukes som massedeponi, men
reguleringsbestemmelsene gir anledning til å motta rene/na turl ige masser til bruk for
ista ndsetting av området.
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5.2 Hovedgrep

Planforslaget innebærer å ta ut store deler av den gjenværende del av grusressursen avsatt i
kommuneplanen. John Myrvang AS tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170.
Planforslaget legger ti l rette for å øke uttaksdybden inntil 2 meter over grunnvannsnivå for en
maksimal utnyttelse av ressursen. Det er etablert to observasjons brønner for å dokumentere
grunnvannsnivå, se B1 og B2 på plan kartet samt grunnvannsprofil i Figur 87 . Planfor slagets
hovedgrep oppsummeres punktvis nedenfor.

Figur 6 : Planforslagets hovedgrep. BRU2 er uttaksområde. Uttaket drives som hove dprinsipp først nordover ned
til kote 170, dernest ned til 2 meter over dokumentert grunnvannsnivå. BRU1 beholdes på samme terrenghøyde
som i dag , og benyttes til servicefunksjoner knyttet til driften av anlegget.
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5.2.1 BRU1 (B ebyggelse og anlegg , R åstoff U tvinning =>BRU)

BRU1 skal benyttes til driftsområde som i dag , og bestå av bygninger for service,
lager, garasjer og kontorer tilknyttet driften av anlegget. O mråde t tilpasses dagens
terrengnivå.

5.2.2 BRU2

Uttaket drives som hovedprinsipp først nordover ned til kote 170, dernest ned til 2
meter over dokumentert grunnvannsnivå .
Uttaksskråningene skal ha en skråningsvinkel på 1:3 etter endt drift .
Uttaksområdet til NorStone vil trolig være ferdig tatt ut og kan settes i stand lenge før
John Myrva ng. John Myrvang har en estimert gjenværende drift stid på ca. 30 år etter
at NorStone har tatt ut sine masser.
Avstanden mellom bebyggelsen på Hen og planforslagets uttaksgrense er økt fra ca.
100 meter til ca. 200 meter i forhold til samme grense i kommu eplanen.
Det reguleres en buffersone mellom uttaksgrensen og plangrensen. I denne
buffersonen tillates oppføring av terrengvoll og driftsveg /turveg .
Det tillates etablert en terreng voll med maks høyde 1,5 m mellom driftsveg /turveg og
uttaksområdet. Voll og driftsveg /turveg vil forflyttes/reetableres i takt med at
uttaksområdet utvides. Endelig voll og driftsveg /turveg vil ligge i regulert buffersone –
grøntstruktur.

Figur 7 : Prinsippsni tt som viser driftsveg /turveg og voll. Vollen vil reetableres etterhvert som uttaksområdet
forflytter seg nordover . Endelig voll og driftsveg /turveg vil ligge i regulert buffersone – grønnstruktur.

Figur 8 : Prinsippsnitt som viser at avstanden mellom uttaksområde/uttakskant og voll vil variere i driftsperioden

Figur 9 : Prinsippsnitt som viser mulig arealdisponering i grønnstruktur - bufferen mellom grustaket og Nymobakken

Driftsveg/turveg

Avdekket grusressurs
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1. Dagens situasjon. John Myrvang
AS tar i dag ut sand nordover ned
til ca. kote 170 . Fremtidig
uttaksområde/dagens mo ligger på
ca. kote 200.

2. Etter 36 år. NorStone har tatt ut sitt
volum ned til kote 170 forutsatt at
grunnvannet ligger 2 meter lavere.
John Myrvang har en rest igjen i
nord.

3. Etter 43 år. NorStone er ferdig med å
ta ut sitt volum ned til 2 m over
grunnvannsnivå. John Myrvang
driver nordover på kote 170, og har
fortsatt en rest igjen i nord forutsatt at
grunnvannet ligger 2 meter lavere.

Prinsipp for gjennomføring av BRU 2:
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4. Etter 55 år. NorStone er ferdig med å
ta ut hele sitt volum, og har
istandsatt/revegetert arealet. John
Myrvang har tatt ut sitt volum ned til
kote 170 forutsatt at
grunnvannsnivået ligger 2 meter
lavere.

5. Etter 75 år. John Myrvang har tatt ut
all grus inntil 2 m over
grunnvannsnivå.

6. Ferdig uttaksområde er istandsatt og
revegetert.

Prinsipp for gjennomføring av BRU 2:
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5.2.3 Industri

Området benyttes til industrivirksomheter som i dag . Ved nybygg ing tillates
mønehøyde inntil 30 meter. Maksimal tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) er 22 %.

5.2.4 Adkomstløsninger

Tiltakso mrådet knytter seg til hovedvegsystemet via Hensmoveien og E16.
Ad komst til området vil bli fra eksisterende a d komst fra Nym obakken (kommunal
veg) . I tillegg reguleres en adkomst for NorStone lenger nord.
I en startfase vil trolig NorStone AS benytte John Myrvang AS sin adkomst til
området.

5.2.1 Grønnstruktur

Området er en b uffersone mellom uttaksområdet og omkringliggende arealer
Det tillates oppført en 1,5 meter høy terrengvoll rundt uttaksområde BRU2 . Det skal
legges til rette for naturlig revegetering av vollen.
Det tillates etablert en driftsveg som har sambruk med friluftsliv. Vegen skal holdes
åpen for fri ferdsel .
Det tillates ikke oppført bygninger i sonen.

5.2.2 Eiendomsforhold

Grunneiere i planområdet er Erik Chr. Heen (gbnr. 271/8), Sven Brun (gbnr. 92/2/2) og John
Myrvang AS (gbnr. 271/286) .

5.2.3 Fremtidig drift

Dagens antall årsverk vil trolig øke fra ca . 20 i dag til mellom 25 og 30 når NorStone er
etablert. Driften vil foregå på dag - og kveldstid. I henhold til Forurensningsforskriften kap 30
og T1442 (støyretningslinje) er dagtid mellom kl 07 - 19 og kveld er mellom kl. 19 - 23. I
kveldsperiode skal det i kke foretas knusing av stein.

5.3 Arealer
Tabell 2 : Areal - og volumoversikt

O mråde kode Areal ( da ) Uttaksvolum (m3)
Råstoffutvinning 1200 815 ,3 19,3 millioner
Industri 1340 13,0
Kjøreveg 2011 0,1
Grønnstruktur 1300 2019 67,3
SUM 895 ,8
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5.4 Forslag til plankart

Figur 10 : Utsnitt av forslag til reguleringsplan .
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5.5 Forslag til reguleringsbestemmelser

Reguleringsformål
Formålet med reguleringsplanen er:

- Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
- Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

a. Bebyggelse og anlegg
- Råstoffutvinning (BRU 1 og BRU 2)
- Industri (BI)

b. Grønnstruktur (G)
c. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg, avkjørsel

Det reguleres følgende hensynssoner:

a. Frisiktsoner ( H_140 )
b. Faresone Høyspenningsanlegg (H_370)

FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 1. Fellesbestemmelser
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent
stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf . lov
om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.

§ 2. Bebyggelse og anlegg
§ 2.1 Bebyggelse og anle gg, råstoffutvinning (BRU1 og BRU2 )

1. Formål
Innenfor områdene BRU1 og BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

2. Uttaksdybde r
Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 kan det foretas uttak og lagring av grus
og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185.

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus
og sand. Det kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på plankartet).

3. Bebyggelse
Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 kan det oppføres bygninger og anlegg for
industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig
med drifte n av masseuttaket.

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det oppføres midlertidige bygninger
og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet
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som er forenlig med driften av masseuttaket. Bygninger og anlegg ska l fjernes når
masseuttaket avsluttes.

4. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BRU1 er 30,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BRU2 er 40,0 m.

5. Sikring av olje/k j emikalier
Lagring av diesel/ olje skal tilfred s stille den til enhver tid gjeldende forskrift.
Særskilt utstyr skal foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede
hendelser.

I nnenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

5) Deponering av avfall og søppel.

Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud m ot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og ol jeprodukter

5) Depon ering og lagring av masser som ikke er dokumentert rene.

6. Oppstillingsplass og parkering
Bare sertifiserte anleggsmaskiner/kjøretøyer kan ha oppstillingsplass og parkeres i
BRU2.

7. Skråning
Endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 1:3.
Skråningene skal revegeteres ved naturlig innvandring. A vdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

8. Støy og støv
Støy og støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel
30 i forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.

9. Vanningsanlegg
Grus - og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.
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10. Renhold av vei
Nymobakken skal regelmessig renses for san d /støv som forårsakes av utkjøring av
sand/grus, det skal også regelmessig opprensing av grøfter.

11. Driftsti der
Følgende maksimale tidsbegrensninger for driften skal være:

a. Mandag - fredag: kl. 07:00 - 15:30 (normal drift)

b. Ved utvidet drift: kl. 06:00 - 22:00, (drift med to skift 6 - 14/14 - 22) tillates ikke
støyende aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og
Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 –
23.00 .

c. L ørdag kl. 0600 - 1400

Følgende avvik tillates utenom normal driftstid: Strøsand til strøing av offentlig vegnett
samt til vannlekkasje og nødarbeid kan hentes 7 dager i uka døgnet rundt.
Leverans e av sand til asfalt - og betongproduksjon .

12. Istandsetting og revegetering
Vegetasjon skal etableres der det er mulig m ed tanke på driftsareal og i etapper for å
forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved
et nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde.

13. Masser til istandsetting
Det tillates mottak av masser i tiltaksklasse 1 og 2 (TA 2553/2009) for istan dsetting
av området . Det skal være mottakskontroll av massene, samt prøvetaking og
dokumentasjon på hvor massene kommer fra og at de ligger innenfor tillatte
grenseverdier .

14. Etablering av voll
I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i
prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal
uttaksområdet sikres med midlertidig gjerde.

Feltnavn

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg, industri (1340)
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a. Formål
Området BI skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål industri (1340)

b. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde/gesimshøyde er 30 meter.

c. Utnyttelsesgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) er 22 %.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Området er regulert til privat kjøreveg/avkjørsel og annet vegareal.

§ 4. Grønnstruktur

§ 4.1 Grønnstruktur (3001)

a. Det skal etableres driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 30 grader og skal revegeteres
ved naturlig innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig
grad brukes.

b. Driftsvegen/turvegen skal holdes åpen for ferdsel for gående og syklende .

c. Innenfor området skal det ikke tas ut masser eller oppføres bygninger.

d. Gjenværende vegetasjon skal bevares i grønnstruktursonen, som en visuell
skjerming av uttaket.

§ 5. Hensynssoner

§ 5.1 Faresone høyspenningsanlegg, H_370

Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges
virksomhe ter som er i strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg.

§ 5.2 Sikringssone – frisikt, H_140

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser

§ 6.1 Støvmålinger

1. Støvmålinger for gnr. 271 , bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold
til forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling f or gnr. 271 , bnr. 241 skal utføres
når grustaket passerer grensen mellom nå værende og fremtidig masseuttak; x - akse
6676200 (UYM32) .

§ 6.2 Grunnvann
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1. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av
masser. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike
kommune.

2. Sør for x - akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak
av sand ned t il kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet).
Nord for x - akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av
sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet).

3. Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er dokumentert.

§ 6.3 Støyskjerm

1. Støyskjermer skal etabler es i form av grushauger i forbindelse med bruk av
k nuseverket.

§ 6.4 Turvei/driftsvei

1. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2.

§ 6.5 Driftskonsesjon / driftsplan

1. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 i nnenfor
uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til
Mineralloven. Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i
reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.

§ 6. 6 Bebyggelse i BRU1

1. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet
masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket
innenfor BRU 1, skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets
konsekvenser for mi ljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv .

§ 6.7 Etterbruk

1. Etterbruk skal fastsettes i overordnet plan. R eguleringsplan skal utarbeides i tråd med
overordnet plan og sikre etterbruken.
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6 K ONSEKVENSUTREDNIN G

6.1 Krav om konsekvensutredning av planen

Bestemmelsene om konsekvensutred ninger av april 2005 innebærer at konsekvensutredning
skal integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Krav til
konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling av
forslag til planprogram. Planprogr ammet skal gjøre rede for formålet med planen, behovet for
utredninger og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram er sendt på høring, lagt ut til
offentlig ettersyn og fastsatt a v Formannsskapet 15 . oktober 2013 .

Vedlegg I til forskriften omfatter tiltak etter § 2 som alltid skal konsekvensutredes etter
forskriften:

”Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200
dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse,
s amt torvskjæring på et område på mer en n 1.500 dekar”.

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at volumet av resterende uttaksområde er
anslått til ca. 30 millioner faste m3.

6.2 Metode

Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn av tiltaket. Konsekvensutredninger skal sikre at disse
virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjenno mføres. I det følgende foreligger
konsekvensutredning av de enkelte tema i henhold til det fastsatte planprogrammet. Aktuelle
problemstillinger og utredningsbehov fra planprogrammet står beskrevet innledningsvis i en
blå tekstboks i hvert kapittel.

Metodi sk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok V712
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen , 20 14 ). Håndbok V712 er det grunnleggende
metodeverktøyet som benyttes i forbindelse med konsekvensutredninger i Norge.
Konsekvensutredningen består grovt av følgende deler:

Del 1 består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi for det enkelte
tema. Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.
Del 2 består av å beskrive og vurdere tiltakets omfang (påvirkning). Omfang er en
vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget
vurderes i forhold til 0 - alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring
i analyseperioden (inkludert vedtatte planer ).
Del 3 består av å kombinere verdien av området og tiltakets omfang for å få den
samlede konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak
medfører i forhold til 0 - alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes
langs en g lidende skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor
negativ konsekvens ( - - - - ).
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Figur 11 : Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok V712 . Viften viser hvilken konsekvensgrad tiltaket får
når man sammenhol der verdi og omgangskriterier for hvert deltema.

For utredningstemaer som t ransport og trafikk, støy, støv, naturressurser og grunnvann er
ikke håndboken fulgt metodisk, men konsekvensene er utredet. Temaene er videre å finne
igjen i ROS - analysen.

Konsekvensene for alle deltema og avbøtende tiltak er oppsummert og sammenstilt i kapittel
9 .

6.2.1 Alternativ 0 - grunnlag for sammenligning

Alternativ 0 er referansen som tiltaket skal sees i forhold til. Alternativ 0 er dagens situasjon i
tillegg til forvente de endringer uten tiltaket i analyseperioden. Uttaksområdet ligger i
hovedsak i et uregulert område.
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6.3 Landskap

6.3.1 Innledning

Temaet landskap omtales i denne konsekvensutredningen som visuelle og estetiske
opplevelsesve rdier i landskapet.

De visuelle virkningene av terrenginngrepet omtales under tema landskap. Endring av
utearealenes funksjonelle kvaliteter i forhold til støy støv og luftforurensing samt stedets
sosiale liv og betydning for de som bor eller bruker områ det , omtales under nærmiljø og
friluftsliv.

6.3.2 Metode

Arbeidet er utført med bakgrunn i befaring, kartmateriale, flyfoto og bilder, samt annet
tilgjengelig bakgrunnsmateriale. 3D - modell av foreslått uttaksområde har i tillegg vært et
viktig grunnlag for å vu rdere omfang i forhold til tema landskap. Konsekvensutredningen
bygger på metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok V 712 , Konsekvensanalyser .

Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra en regional vurdering. Utgangspunktet for
vurderingen er at ty pisk landskap i regionen har middels landskapsverdi.

Omfanget beskriver hvor store positive eller negative endringer tiltaket antas å medføre for
landskapsbildet i det berørte området. Omfanget er en kombinasjon av inngrep,
synlighet/fjernvirkning og virk ninger av foreslåtte avbøtende tiltak. Omfanget skal vurderes i
forhold til eksisterende situasjon .

Konsekvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
referansesituasjonen ut fra å sammenholde verdi - og omfangsvurder ingene.

Definisjon av plan - og influensområdet

Planområdet består av områder som blir direkte påvirket eller berørt av det planlagte tiltaket,
dvs. selve uttaksområdet, atkomst - /driftsveger inklusive fyllinger/sidearea l samt arealer til
buffersoner. I ves t avgrenses planområdet av skråningen ned mot Begna, i nord , sør og øst
avgrenses planområdet av skogsområder . Figur 12 viser avgrensning av planområdet.

Influensområdet er arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket av det
planlagte tiltaket. Områder tiltaket vil eksponere seg mot inngår i influensområdet.
Landskapets topografi og tiltakets plassering i terrenget (på en flat furumo) gir begrenset

Aktuelle problemstillinger

Nær - og fjernvirkning skal vurderes ved å undersøke hvordan tiltaket ser ut fra
bestemte standpunkter fra 3D - modellen.

Utredningsbehov

Det må utarbeides en landskapsanalyse inklusiv 3D - modell som viser nær - og
fjernvirkning i driftssituasjonen og ved avs lutning av uttaksområdet. Utredningen
skal beskrive eventuelle avbøtende tiltak som kan være istandsetting og sikring av
skjermsoner/vegetasjonssoner.
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eksponering for omkringliggende områder. De områdene som kan innlemmes i
influensområdet er de områdene som ligger høyere enn selve uttaksområdet. Figur 13 v iser
fire områder hvor tiltaket kan være synlig.

Figur 12 . Illustrasjon som viser prinsipiell avgrensning av plan området (stiplet i rødt).

Hensmoen

Begna

Storetjern

Vesletjern
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Figur 13 . Influensområdet = røde trekanter som illustrerer hvor det er mulig å se tiltaket fra høyere liggende
områder. Planområdet er stiplet i rødt.

6.3.3 Dagens situasjon

Overordnet landskapskarakter

Landskapet innenfor influensområdet inngår i landskapsregion 08, Innsj ø - og silurbygdene
på Østlandet (NIJOS, 2005) . Det meste av regionen ligger over marin grense noe som gir
landskapet preg av et bølgete morenedekke. Regionen mangler en enhetlig hovedform . Det
er jordbruket som danner hovedformene i det overordnete landska pet i kontrast til fattigere
berggrunn og skogsvegetasjonen rundt. Ulike, lave dalformer er trolig mest karakteristisk.

Ringerike kan betraktes som en gjennomgangsdal med sterkt asymmetrisk profil og vid
dalbunn.

Leiravsetninger finnes bare i lavlandet rundt Tyrifjorden, og landskapet her er mer preget av
et slyngete elve - og leirbakke landskap. Småformene varierer mye, noe som bl.a skyldes en
mangfoldig berggrunn. Her er nemlig grunnfjellgneiser, sandsteiner, leirskifre, permisk lava og
ulike kalkbergart er.
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Store innsj øer som Tyrifjorden, Steinsfjorden og Randsfjorden, danner store landskapsrom
som sterkt bidrar til å prege landskapskarakteren i sine underregioner. De mektige
vannspeilene skaper utsyn og gir store fjernvirkninger i landskapet.

Store deler av regionen er nært tilknyttet jernbanen , og flere stasjonsbyer og mindre
tettsteder har vokst fram i nyere tid. Utover disse preges regionen flere bygder med jevn
bosetting.

Figur 14 . D e store innsjøene danner store landskapsrom og man ser tydelig det slyngete elve - og
leirbakkelandskapet. Røde stiplete linjer viser kommunegrenser. (Foto: skogoglandskap.no)

Landskapet i plan - og influensområdet

La ndskapet i influensområdet har to markerte daldrag i vest og øst hvor elvene Begna og
Randselva renner sørover før de møtes og fortsetter mot Tyrifjorden. E16 krysser
influen sområdet og følger elvene nordover. Bebyggelsen er tett rundt Hønefoss sentrum,
men ut en for er landskapet i hovedsak preget av jordbru ksomr åde r med spredt bebyggelse
og åkrer rammet inn med striper av trær eller mindre skogsområder. Landskapet preges av
skog med innslag av vann, og jorder. Moderat til lite artsrike, oftest blåbærdominerte
skogtyper, er vanligst.

Hensmoen ligger på et isranddelta. Isranddeltaer karakteriseres av store, flate sand – og
grusavsetninger i terrenget med skrånende kant på distalsiden. I dag kalles isranddeltaene
gjerne for moer. Elva Begna meandrerer i dalbunnen vest for planområdet. Hensmoen lig ger
på et platå ca. 200 m.o.h. Det store innholdet av sand og grus i jordsmonnet gjør at furua
trives her. Landskapet kalles ofte for furumolandskap og karakteriseres av få
landskapselementer og liten variasjon, men med god sammenheng og inntrykksstyrke.
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L iten/lav bunnvegetasjon og små terrengvariasjoner gir et åpent preg uten en tydelig visuell
avgrensning.

Figur 15 . Eksemp el på furumolandskap på området (Foto: A splan Viak AS).

I influensområdet ligger også Storetjern og Vesletje rn som er dødisgroper og viktig e
landskapselement er . Dødisgroper er dannet ved at isklumper eller større isrester blir begravd
i løsmateriale (og dette løsmaterialet isolerer og hindrer rask smelting). Når de begravde
isklumpene senere smelter blir det lig gende tilbake en grop i overflata. Vesletjern og
Storetjern nord for planområdet er grytehullssjøer dannet av dødisgroper. Elementene
skaper variasjon i det ellers flate furumolandskapet.
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Figur 16 . Dødisgropen Vesletjern skaper variasjon i det ellers flate furumolandskapet (Foto: A splan Viak A S ).

Plan - og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og terrenginngrep. På vestsiden av
Begna ligger et grustak på Kilemoen. I selve planområdet drive r John Myrvang AS
eksisterende grustak. Langs Hensmoveien nordøst for planområdet ligger et industriområde.
Det ligger også boligområder nær planområdet ; Vågård, Nymoen og Hen.

Figur 17 . Eksisterende situasjon sett fra 3D - modell.

Vesletjern

Store tjern

HEN

E16

NYMOEN

VÅGÅRD

Begna
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Figur 18 : 3D - modell som viser u ttak av hele området ned til kote 170. Uttaksskråningene er ikke revegetert.

6.3.4 Verdivurdering

Influensområdet karak teriseres som en gjennomgangsdal med sterk asymmetrisk profil og
vid dalbunn. Influensområdet preges av jordbrukslandskap med moderat til lite artsrike
blåbærsdominerende skogstyper som er fremtredende og vanlig i regionen. Middels verdi.

Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i regionen. Området er i
dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bryter opp helheten i landskapet. M iddels til liten verdi.

6.3.5 Synlighetsanalyse

Fje rnvirkning/nærvirkning

Planforslaget legger til rette for en utvidelse av grusuttaket i henhold til areal avsatt i
kommuneplanen med en uttaksdybde inntil 2 meter over grunnvannsnivå . J ohn Myrvang AS
tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170. Det er utarbeidet 3D - modell for følgende
situasjoner:

Dagens situasjon (0 - alternativet)
U ttak av hele området ned til kote 170

For å dokumentere tiltakets nær - og fjernvirkning er det tatt utsnitt/stillbilder fra 3D - modellen
fra valgte standpunkt/synsvinkler. Sta ndpunktene er valgt ut fra steder der uttaksområdet i vil
eksponeres /være synlig , eller områder der folk i stor grad befinner seg.
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Følgen de ståsteder er valgt:

A. Ulvenåsen
B. Klekkenveien
C. Mørk ga nga
D. Gyrihaugen
E. 271/122, bolig
F. Nymobakken
G. Industriområdet
H. Vesle tjern
I. 271/241 , bolig

Fjernvirkning

Figur 19 . Oversikt over de ulike ståstedene for vurdering av fjernvirkning.

Fjernvirkning

Nærvirkning
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A. ULVENÅSEN

Ulvenåsen (269 mo h) er et høydedrag nord for uttaksområdet, ca.1,4 km i luftlinje. Det er
ikke mulig å se masseuttaket på grunn av tett vintergrønn vegetasjon. Så lenge denne tette
vegetasjonen opprettholdes vil ikke masseuttaket være synlig ved fase 1 eller fase 2.

Figur 20 . Dagens situasjon: tett vegetasjon gjør at dagens uttaksområde ikke er synlig. (Foto: A splan Viak AS )

B. _ KLEKKENVEIEN

Avstanden fra Klekkenveien til masseuttaket, ca. 6 km i luftlinje, sammen med plasseri ngen i
terrenget og tett vegetasjon , gjør at masseuttaket underordner seg landskap et og i svært
liten grad eksponerer seg mot området . Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et større
inngrep.

Figur 21 . Dagens situasjon: Klekkenveien (194 moh ), m asseuttaket er svært begrenset eksponert pga
plassering i terreng og tett vegetasjon. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et større inngrep. (Foto: A splan
Viak AS )

På grunn av masseuttakets plassering i terreng et vil heller ikke en utvidelse (fase 1 og fase
2) være synlig fra denne vinkelen. Man må høyere opp for å kunne se endringene.
Masseuttaket på Kilemoen vil fortsatt fremstå som det største landskaps inngrepet.

Hensmoen Industriområdet

Hensmoen
Kilemoen
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C. MØRKGANGA

Mørkganga (540 moh) lig ger ca. 14 km unna i luftlinje . H erfra kan man skimte uttaket som en
lys ere grå stripe i det fjerne. Masseuttakets plassering på en flat furumo gjør at man må opp i
høyden for å kunne se det. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et tydelig ere
landskapsinngrep.

Figur 22 . Dagens situasjon: Mørkganga ( 540 moh ), masseuttaket fremstår som en lys stripe i den tette
vegetasjonen. (Foto: A splan Viak AS)

Ved en utvidelse (fase 1 og fase 2) vil den lyse strip en øke litt i omfang grunnet utvidelse av
masseuttaket med fjerning av vegetasjon og senkning av terreng. M asseuttaket på Kilemoen
vil fortsatt fremstå som det største landskapsinngrepet.

Figur 23 . Fremtidig situasjon: Mørkganga (540 moh) . Tiltaket representerer en utvidelse og senkning av
terrenget. Dermed blir mer av masseuttakets skråninger synlig og bryter i stør re grad den sammenhengende
skog kledte moen enn eksisteren de situasjon. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene revegetert, vil
tiltaket ikke lenger være synlig fra dette standpunktet. Bildet over er manipulert og det nye tiltaket er lagt inn.
(Foto: A splan Viak AS )

Steinsfjorden

Kilemoen
Hensmoen

Kilemoen
Hensmoen

Steinsfjorden
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D. GYRIHAUGEN

Gyrihaugen ligger litt høyere enn Mørkganga (682 moh). Høyden gjør det mulig å «se ned» i
uttaket. Masseuttaket ses som en lys ere grå stripe i horisonten. M asseuttaket på Kilemoen
fremstår som et større landskapsinngrep.

Figur 24 . Dagens situasjon: Gyrihaugen ( 682 moh ) , masseuttaket fremstår som en lys stripe på den skogkledte
moen. (Foto: A splan Viak AS)

Som fra Mørkganga, vil masseuttaket ved en utvidelse (fase 1 og fase 2) øke litt i omfang
grunnet fje rning av vegetasjon og senking av terreng. Masseuttaket på Kilemoen vil fortsatt
fremstå som det største landskapsinngrepet.

Figur 25 . Fremtidig situasjon : Gyrihaugen. Tiltaket representerer en utvidelse og senking av terrenget. Dermed
blir mer av masseuttakets skråninger synlig og bryter i stør re grad den sammenhengende skog kledte moen enn
eksisterende situasjon. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene revegetert, vil tiltaket ikke lenger være
sy nlig fra dette standpunktet. Bildet over er manipulert og det nye tiltaket er lagt inn. (Foto: A splan Viak AS)

Hensmoen
Kilemoen

HensmoenKilemoen
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Samlet vurdering av fjernvirkning

Den store avstanden til sandtaket sammen med beliggenheten (en fordypning i furumoen) og
vegetasjon, reduser er tiltakets synlighet. Årstidene er trolig mest avgjørende for graden av
eksponering på enkelte av ståstedene. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene
revegetert, vil tiltaket ikke lenger være synlig fra de valgte ståstedene .

Nærvirkning

Figur 26 . Ståsteder i 3D - modell eller fotostudier for vurdering av nærvirkning.

Reguleringsplanforslaget tillater etablering av en terrengvoll i buffersonen rundt
uttaksområdet. I 3D - modellen er denne vollen tegnet inn med en høyde på 1,5 meter. V ollen
vises med gul t og uten vegetasjon for å synliggjøre forskjellen mellom eksisterende og
fremtidig situasjon.

E. 271/122

Boligen (2 71/122) ligger på ca. kote 194 mens uttakskanten ligger på kote 197 . D ette
resulterer i at man ikke vil kunne se planlagt tiltak fra denne tomten .

Det er valgt å gjøre en fotostudie fra dette standpun ktet, fordi dette i større grad vil illustrere
tiltakets nærvirkning enn utsnitt fra 3D - modell.
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Figur 27 . Eksisterende situasjon. Fra hage til bolig Gbnr. 271/122. Høydeforskjell/topografi og vegetasjon
skjermer for innsyn til dagens og planlagt masseuttak. Driftsveg med bom i forgrunnen . (Foto: A splan Viak AS)

Figur 28 . Eksisterende situasjon . Mot sør. Terreng og vegetasjon skjermer for innsyn til masseuttaket.
Eksisterende driftsveg går langs toppen av kollen. (Foto: A splan Viak AS)

John Myrvang AS

John Myrvang AS

NorStone AS

Bom ved driftsveg

Driftsveg
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F. Nymobakken

Adkomst til sanduttaket er fra Nymobakken. Uttaket ligger som en forsenkning i terrenget og
furuskog demper uttakets eksponeri ngs grad . Dagens uttaksområde er knapt synlig fra de tte
standpunktet .

Figur 29 : Eksisterende situasjon. Fra Nymobakken sett mot sør. Dagens uttakskant kan skimtes til høyre i bilde t
(Stormen Dagmar har ført til avskoget område).

Fr emtidig uttaksområde vil i større grad være synlig fra dette standpunktet fordi
uttaksområde (og vegetasjonsvoll) kommer nærmere vegen. Vegetasjon mellom
Nymobakken og fremtidig driftsveg vil dempe eksponeringsgraden.

Figur 30 . Fremtidig situasjon . Al le masser er ferdig tatt ut i henhold til reguleringsplanforslaget. D riftsveg og
v egetasjonsvoll med høyde 1,5 meter er etablert. Vegetasjon mellom Nymobakken og driftsveg er ikke vist i 3D -
modell en. Oppenåsen skimtes i bakgrunnen til høyre.

Nymobakken

Voll

Driftsveg
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G. Industriområdet

Fra utkanten av industriområdet , langs en kraftgate hvor høyere vegetasjon er fjernet, vil
man ikke se dagens uttaksområde.

Figur 31 . Eksisterende situasjon. Masseuttaket er ikke synlig fra denne syns vinkelen.

Ferdig uttak vil ikke eksponere seg mot dette standpunktet. Imidlertid vil tiltaket komme
nærmere og en eventuell voll vil skimtes mellom de høye furustammene.

Figur 32 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2) . Den nyetablert e vollen kan skimtes gjennom det tette furusjiktet
(vollen er lagt inn i 3D - modellen med gulgrønn farge for bedre synlighet). Selve uttaksområdet vil ikke være
synlig.

Oppenåsen

Oppenåsen

Voll
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H. Ves le tjern

Fra Vesle tjern vil det være små/ubetydelige endringer i landskap et . Skogen fjernes mot
uttaket etter hvert som det tas ut masser mot nord. Uttaket vil ikke være synlig i noen av
fasene (man kan kanskje skimte vollen) , men himmelen blir mer og mer s ynlig i takt med
uttaket.

Figur 33 . Eksisterende situasjon. Uttaket er ikke eksponert fra denne vinkelen.

Figur 34 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Små/ubetydelige endringer i landskapsbilde, man kan kanskje
skimte vollen i horisonten. Vollen er lagt inn i 3D - modellen med gul farge for å være synlig, i virkeligheten vil
denne gli inn i landskap et .

Voll
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I. 271/241

Som ved standpunkt ved Vesletjern , vil det også her være små/ubetydelige endringer i
landskapsbildet . Skogen fjernes mot uttaket etter hvert som det tas ut masser mot nord.
Uttaket vil ikke være synlig i noen av fasene, men himmelen blir mer og mer synlig i takt med
uttaket .

Figur 35 . Eksisterende situasjon. Masseuttaket er ikke synlig fra denne vinkelen. Synsvinkelen er tatt mot en
kraftlinjetrasé slik at det skal være lettere å synliggjøre forskjell på eksisterende og fremtidig situasjon.

Figur 36 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Det tette sjiktet med furu virker som en buffer, skogen fjernes
gradvis i takt med uttak av masser og det resulterer i at man etter hvert vil kunne se himmelen gjennom
trestammene. Man kan se uttaksskråningen mot sør i det fjerne bak vollen. Vollen rundt masseuttaket er lagt inn
med gul farge for å synliggjøre forskjellen mellom en eksisterende og fremtidig situasjon.

VollDriftsveg

Uttaksskråning
i sør
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Samlet vurdering av nær virkning

Områdets flate topografi fører til at tiltaket i liten grad vil eksponere seg mot de undersøkte
nærområdene. Ved noen av standpunktene vil man kunne se vollen og skimte himmelen
gjennom furustammene fordi skog er fjernet som en følge av at tiltake t kommer nærmere.

F uruskogen rundt uttaksområdet og etablering av en eventuell vegetasjonsvoll, vil fungere
som en buffer og stort sett skjerme for innsyn til det nye tiltaket . Planlagt tiltak vil i liten grad
endre eksponeringen av masseuttaket mot omkringliggende områder sa mmenlignet med
dagens situasjon.

6.3.6 Omfangsvurdering

For områdene som blir direkte berørt, dvs. i planområdet, vil tiltakets dimensjon være dårlig
tilpasset omgivelse ne og i liten grad være tilpas set linjene i landskapet ved at de i større grad
del er opp en enhetlig terrengform ( furumoen på Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Deler
av planområdet og området rundt (industriområdet) er allerede i dag preget av inngrep.
T iltaket innebærer en utvidelse av dagens uttak i lengde, bredde og dybde , og vil i større
grad bryte skalaen i landskapet.

I det store landskapsrommet , dvs. i influensområdet, vurderes tiltaket å berøre deler av
moreneryggen som et viktig landskapselement. Imidlertid vil den karakteristiske
more neryggen ned mot Begna samt grytehullsjøene Vesletjern og Storestjern bevares. Disse
er viktig e landskapselementer som etterlate r spor av d et kvartærgeologiske landskapet,
samtidig som at moreneryggen i vest fungerer som en visuell skjermingssone sett fra vest.

Synlighetsanalysen viser at t iltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor
man befinner seg i forholdet til planområdet. Eksponeringen mot skogsområdene Ulvenåsen,
Mørkganga og Gyrihaugen vil øke noe fordi de ligger høyere i terreng et. Uttaket vil ikke
eksponere seg mot Nymobakken, boligområdene på Hen , bolig 271/122 eller industriområdet
på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger på nivå med , eller lavere enn,
sel ve uttaksområdet.

Tiltaket vil innebære et ytterliger e inngrep i Hensmoen med en senkning av terrenget. Etter
avbøtende tiltak slik som revegetering av skråningene, vil uttaksområdet på sikt gli inn som
en naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand. Reguleringsplanen sikrer at det blir
bevart terre ng og vegetasjon som en buffersone rundt området. Tiltaket vurderes å gi
middels til stort negativt omfang for planområdet og lite negativt omfang for influensområdet.

6.3.7 Konsekvensvurdering

Plan området er gitt m iddels til liten verdi og middels til stort negativt omfang som gir middels
n egativ konsek vens ( - - ). Influensområdet er gitt middels verdi og lite negativt omfang som
gir liten negativ konsekvens ( - ) .

Landskapet endres totalt på selve furumoen, og vil gi lokalt store negative konsekvenser for
landskapet. I forhold til eksponering mot der folk bor, ferdes eller kjører, vil landskapet ikke
bli radikalt endret.

Konsekvenser i driftsfasen

Driftsperioden f or uttaksområdet er anslått til å være ca. 75 år forutsatt dagens uttaksvolum.

Konsekvenser for landskapet i driftsperioden er knyttet til endret landskapskarakter i
masseuttaket og eksponering mot omgivelsene. Drift sperioden vil medføre større negative
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ko nsekvenser for landskapet enn det fremtidige anlegget som er revegetert og kan
tilbakeføres til LNF - område eller benyttes til andre formål.

I driftsfasen må v egetasjon og markdekke f jernes og eksponeringen av uttaksområdet vil øke
gradvis. For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at drifts området ikke omfatter
mer enn nødvendig areal og at uttaksskråningene revegeteres så snart det er mulig uten å
forurense ressursen.

Avbøtende tiltak/istandsetting

Reguleringsbestemmelsene fastsetter at endeli g skråning mot omkringliggende terreng ikke
skal være brattere enn 30 grader (1 :1,73). Skråningene skal naturlig revegeteres , men kan
først revegeteres etter hvert som endelig bunnivå i uttaksområdet er nådd . Vegetasjonen i
skråningene vil etter hvert som den vokser til dempe den visuelle virkningen. Fortløpende
revegetering er uheldig før endelig bunnivå er nådd, da jord og planter vil spre seg og
forurense ressursen.

For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at uttaks området ikke omfatter mer e nn
nødvendig areal, at uttaksskråningene revegeteres, og at skråningen i vest ned mot Begna
bevares slik at den kan fungere som en visuell skjermingssone sett fra vest. Skråningen i
vest ned mot Begna inngår ikke i planområdet, men grenser til planområdet .

Figur 37 . Primærvegetasjonen har festet seg og vokser på de veggene i sandtaket som ikke er i bruk. Denne
vegetasjonen har vokst frem i løpet av en 15 - 20 - års periode .
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6.4 Nærmiljø og friluftsliv

6.4.1 Innledning

Temaet friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø,
herunder områder og ferdsel sårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Statens
vegvesen, 2014:144) .

Områdets betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet skal vurderes under nærmiljø og
friluftsliv. Områdets visuelle kvaliteter behandles under tema landskapsbilde.

Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter og bruk på grunn av luftforurensning,
støynivå og/eller støytiltak behandles under tema nærmiljø og friluftsliv. Lydnivå er en
objektiv faktor som kan dokumenteres ved målinger og beregninger, og som myndig hetene
har satt grenseverdier til. Opplevelse av lyd er imidlertid en subjektiv faktor, som vil oppleves
forskjellig fra person til person. Normalt defineres en endring i støynivå på 3 dB som en
merkbar endring i støynivået.

Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer

Det er et overordnet politisk mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i
omkringliggende naturområder. Disse føringene er gi tt i Stortingsmelding 23 (2001 - 2002)
Bedre miljø i byer og tettsteder og Stortingsmelding 39 (2000 - 2001) Friluftsliv – en veg til
høgare livskvalitet . Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger gjennom
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

6.4.2 Metode

Metodisk bygger utredningen på Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvens analyser
(Statens Vegve sen 20 14 ) og DN - håndbok 25 - 2004 – Kartlegging og verdisetting av
friluftsområder (DN 200 4 ). Verdivurderingen for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til kriterier

Aktuelle problemstillinger

Skogsom rådet mellom Storetjern og dagens uttaksområde benyttes til friluftsformål
og orientering. Det går flere skogsbilveger og stier i området som er godt egnet til
turgåing. I området arrangeres jevnlig tur - orientering, karusell - løp og det
tradisjonsrike Jonso kløpet. Området er også velegnet til presisjons - orientering.
Vesl etjern benyttes til bading. Planområdet ligger i nærheten av flere boligområder
(Hen, Nymoen, Vågård). Annen bebyggelse i nærheten av uttaksområde er
Hensmoen industriområde som sysselsetter flere personer.

Utredningsbehov

Utredningen skal dokumentere områdets bruk og tiltakets konsekvenser for friluftsliv
og nærmiljø. Fossekallen IL og Ringerike O - lag kontaktes for å avklare bruken av
området. Utredningstemaet må ses i sammenheng med kapittel om forurensning
(støy og støv). Avbøtende tiltak må vurderes.
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som tilgjengelighet, bruksfrekvens, brukere, egnethet, funksjon, opplevelseskvaliteter,
symbol verdi, kunnskapsverdier, tilrettelegging, utstrekning og graden av inngrep.

Registreringene er gjort på bakgrunn av befaring i området, bruk av kartmateriale, flyfoto,
bilder og 3D - modell, samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale og høringsuttalelser.
Ko mmunen har også bidratt med informasjon på bakgrunn av arbeidet med kartlegging av
bynære friluftsområder i Hønefoss.

6.4.3 Kartlegging av bynære friluftsområder, Hønefoss

Ringerike kommune ha r kartlagt og verdisatt bynære friluftsområder rundt Hønefoss.
Arbeid et er sam m enfattet i en rapport («Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss,
hovedrapport, mars 2014») hvor friluftsområdene er klassifisert på bakgrunn av verdi. De
ulike klassifiseringene er A - , B - , C - og D - områder. Målet er at rapporten skal fung ere som et
kunnskapsgrunnlag når nytt forslag til kommuneplan skal utarbeides, samt ved senere
saksbehandling i kommunen.

Hensmoen er klassifisert til B - område pga . det gode stinettet og fordi det er mulig å bruke
barnevogn og rullestol på mange av stiene. Årsaken til at det ikke er et A - område er at det
ikke har spesiell størrelse, spesiell tilrettelegging eller ligger spesielt nært byen. De seks
områdene som er klassifisert til A - områder har e n eller flere av disse kvalitetene. At området
er avsatt til rå stoffutvinning har ikke hatt betydning for klassifisering en . Nedenfor gis en
oppsummering av k lassifisering av områdetyper i Ringerike kommunes undersøkelse av
bynære friluftsområder.
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Figur 38 . Fra Ringerike kommunes "Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, - hovedrapport, mars
2014".
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Figur 39 Fra Ringerike kommunes "Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, - hovedrapport, mars 2014".
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6.4.4 Dagens situasjon

Plan - o g influensområde

Undersøkelsesområdet består av både planområdet og influensområdet. Planområdet er
dagens grusuttak samt planlagt uttaksområde. Influensområdet er områder som kan bli
berørt av tiltaket med for eksempel endret miljøbelastning i form av støy og støv, endret
opplevelseskvalitet eller endret tilgjengelighet . Her regnes influensområdet til å være
boligområder som får redusert sitt nærturterreng, det vil si boligene på Hen langs
Storetjernveien , Vågård og Nymoen. Influensområdet er også avgrenset av jernbanen i
nordvest, E16 i nordøst og en bratt skråning (ca. 32 graders helling) ned mot Hen i sørvest.
Støykartleggingen viser at det er minimal støyutbredelse utenfor uttaksområdet ved full d r ift
(jf. støysonekart i utredning om støy). Tiltakets støybidrag har der for ikke vært bestemmende
for avgrensningen av influensområdet.

Figur 40 . Illustrasjonen viser prinsipiell avgrensing av influensområdet (stiplet linje) og planområdet (heltrukket
linje) for tema nærmiljø og friluftsliv. Alternative friluftsområder er avmerket med hvit rute.

Områdebeskrivelse

Deler av p lanområdet består av det eksisterende sand - og grustaket. Den ubebygde delen
av planområdet består hovedsakelig av tørr furuskog. Terrenget er lettgått og flatt med lite
bu nnvegetasjon.

Det ligger flere boligområder i nærheten av uttaksområdet. Boligområdet på Nymoen ligger
ca . 300 meter sørvest for dagens uttaksområde. Det ligger også et boligområde på Hen
langs Storetjernveien ca . 450 meter no rdvest for dagens uttaksområd e. Boligfeltet på Vågård
ligger ca. 800 meter nordøst for eksisterende uttaksområde , på østsiden av E16 .
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Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten. Annen bebyggelse i nærheten av
uttaksområde er Hensmoen industriområde . Brukere av skogsområdet nord for
uttaksområdet er i hovedsak lokalbefolkningen og Fossekallen IL.

Det ligger en fotballbane nord for E16 som ikke lenger er i bruk. Denne ble etablert på slutten
av 70 - tallet av Myrvang AS og tre andre bedrifter. Kommunen overtok drift av banen i 2011.
Banen var tidligere brukt mye av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de siste 10
årene vært lite brukt. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass .

Sør for uttaket i boligområdet Nymoen er det etablert en lekeplass med mulighet for diver se
aktiviteter. Det ligger også en provisorisk lekeplass på Vågård.

Figur 41 . Oversiktskart over området.
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Figur 42 . Det går flere stier og skogsbilveger nord for uttaksområdet som brukes til friluftsformål.

Figur 43 . Lekeplass i boligområdet på Nymoen.

Figur 44 . F otballbanen er ikke lengre i bruk og benyttes i dag som lagringsplass.

Dagens bruk og brukere

Hensmoen er ett av de mest brukte rekreasjons - og turområdene ifølge Ringerikes
kartlegging av bynære friluftsområder nær Hønefoss i 201 3 . Området er et av de mest brukte
områdene for Fossekallen I L, og brukes til orientering. I området arrangeres je vnlig tur -
orientering, karusell øp og det tradisjonsrike Jonsokløpet.

Etter å ha vært i kontakt med Ringerike O - lag og Fossekallen IL , blir Hensmoen trukket fram
som et mye brukt turområde . D e flate moene har sæ rlige kvaliteter som lavterskel områder
for friluftsliv og trening egnet for både barn evogn og rull e stol . Til orientering er området
særdeles attraktivt pga . det varierte terrenget . B landingen av flatmo med stier passer godt for
nybegynnero pplæring og rekrutter, samt tur orientering . D et har også vært arrangert sykkel o -
løp . De tilgrensende åsene gir mulighet for mer krevende orientering. Kombinasjonen av
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flere terrengtyper og vann gir god løps variasjon . Området rundt Vesletjern og Stor e tjern er
særlig kupert , og Vesletjern benyttes også til bading.

I følge Ringerike O - lag , er det Fossekalle n I L som bruker området mest til orientering , se
figur 45 . Det arrangeres også jevnlig o - løp for funksjonshemmede, som rullestol o - løp og
presisjonsorientering. Gode stier og veier uten stein og hull gjør skogsområdet godt
tilgjengelig for rullestol. Senest i 2012 ble det arrangert NM i Pre - o og Temp - o på Hensmoen.
Her legges også jevnlig ut turorientering, fot o - o rientering og “minitrimmen“ for barn.

Ved Vesletjern har bedriftsidretten hengt opp en postkasse med gjestebok. Ved å legge
sammen antall be søkende på en tilfeldig uke i mai 2014 (uke 21), hadde Vesletjern 17
besøkende.

Figur 45 . Ulik bruk av området. Til venstre: p å tur med barnevogn og til høyre, markering av Ringerikskarusellen
orienteringsløp.

Figur 46 . Venstre: bedriftsidretten har hengt opp en postkasse med gjestebok ved Vesletjern. Midt: Vesletjern
med improvisert brygge og stupebrett. Høyre: Vannkanten langs Storetjern.
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Figur 47 . O - kart over Hensmoen tilsendt fra Fossekallen IL med areal avsatt til masseuttak i kommuneplanen
inntegnet ( stiplet rød linje ) .

Figur 48 . Løypekart fra hhv Ringerikskarusellen 2012 og Jonsokløpet 20 12. Her fremgår det hvordan O - løpere
bruker plano mrådet i tilknytning til områder rundt.
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Alternative friluftsområder

Tilgjengelig areal til friluftsliv/rekreasjon/orientering i plan området vil gradvis reduseres etter
hvert som uttaksområdet flytter seg lenger nordover inn på moen . Gjenstående arealer nord
for planområdet rundt Storetjern og Vesletjern vil fortsatt muliggjøre et rikt omfang av
friluftslivsaktiviteter.

Eggemoen, Kilemoen og Hovsmarka /Børdalsmoen er friluftsområder som ligger i nærhet (1 -
3 km) til Hensmoen. Både Eggemoen og Hovsmarka /Børd alsmoen er klassifisert som A -
områder i kommunens undersøkelse om bynære friluftsområder . Dette er gode, store
tilrettelagte områder. Eggemoen har , som deler av Hensmoen, et flatt landskap stort sett
bestående av furuskog. Stiene kan her også brukes med ba rnevogn, rullator og rullestol.

Hovsmarka/Børdalsmoen sees i sammenheng, selv om de har noe ulik bruk. Hovsmarka har
asfalterte turveier som brukes til rulleski og turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige
fotturer og jogging. Børdalsmoen har furuskog og turstier på skogsbu n n og brukes av flere
idrettslag til trening.

Kilemoen, er som Hensmoen , klassifisert til et B - område. Det er en furumo med lett kupert
terreng . Moen har gode og varierte stier og brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og
jogg ing , samt til orientering . Deler av Kilemoen er avsatt til område for råstoffutvinning i
pågående reguleringsplanprosess.

6.4.5 Verdivurdering

Ved verdisetting av plan - og influensområdet som område for friluftsliv og nærmiljø vurderes
planområ det og influensom rådet hver for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i
vurderingskriterier gitt i DN Håndbok 25 - 2004.

Tabell 3 : Oppsummering av planområdets verdi for friluftsliv og nærmiljø (tabell jf. DN Håndbok 25 - 2004) Tallene
fra 1 til 5 er en gradering/skala av kriteriene fra lite (1) til mye (5)

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor Området brukes mye
av lokalbefolkningen
og til
orienteringsidrett.

Se «Kartlegging av
bynære friluftsområder
i Hønefoss,
hovedrapport, mars
2014» på kommunens
hjemmesider.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
personer som ikke er
lokale

Aldri x Ofte Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen og
Fossekallen IL til
nybegynneropplæring.
Det arrangeres
regionale O - løp og
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NM i
presisjonsorientering.

Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Den inngrepsfrie delen
av planområdet er
ensartet åpen
furuskog

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Furomolandskap som
er vanlig i regionen

Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ingen kjente

Funksjon Har område en spesiell
funksjon
(adkomstsone,
korridor,
parkeringsplass el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesiell
funksjon

Planlagt uttaksområde
er en del av
rekreasjonsområdet
på Hens moen, og
brukes blant annet til
fotturer, trening , sopp -
og bærsanking og
orientering.

Egnethet Er området spesielt
godt egnet for en eller
flere enkeltaktiviteter
som det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Dårlig x Godt Området er spesielt
godt egnet til
rekreasjons - og
friluftsformål , spesielt
presisjonsorientering
fordi det ligger bynært
og er lett tilgjengelig i
nærmiljøet. Området
er også spesielt godt
egnet til barnevogn og
rullestolbrukere.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt
for spesielle aktiviteter
eller grupper?

Ikke
tilrette -
l agt

x Høy
grad av
tilrette -
legging

Området er spesielt
egnet for presisjons -
orientering – for
rullestolbrukere

Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammen
heng eller har området
spesielle natur - eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x Mange Kvartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper /grytehulls
sjøer

Inngrep Er området
inngrepsfritt?

Utbygd x Inngrep
sfritt

Deler av planområdet
er allerede et
masseuttak, området
grenser til Hensmoen
industriområde i
nordøst .
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Utstrekning Er området stort nok
for å utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

Området er del av et
større
sammenhengende
skogsområde på
Hensmoen

Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er allerede
godt egnet til ulike
rekreasjons - og
friluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten
god, eller kan den bli
god?

Dårlig x God Tilgjengeligheten er
god og ligger i
nærheten av flere
boligområder.

Tabell 4 : Oppsummering av i nfluensområdets verdi for friluftsliv og nærmiljø (tabell jf. DN Håndbok 25 - 2004)

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor Området brukes mye
av lokalbefolkningen
og til
orienteringsidrett.

Se «Kartlegging av
bynære friluftsområder
i Hønefoss,
hovedrapport, mars
2014» på kommunens
hjemmesider.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
personer som ikke er
lokale

Aldri x Ofte Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen og
Fossekallen IL til
nybegynneropplæring.
Det arrangeres
regionale O - løp og
NM i
presisjonsorientering.

Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Ensartet åpen
furuskog.

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Furomolandskap som
er vanlig i regionen .
Grytehullsjøene
Vesletjern og
Storetjern gir økte
opplevelseskvaliteter.
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Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ingen kjente

Funksjon Har område en spesiell
funksjon
(adkomstsone,
korridor,
parkeringsplass el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesiell
funksjon

Influensområdet er en
del av løypenettet på
Hensmoen , og brukes
blant annet til fotturer,
trening , sopp - og
bærsanking og
orientering.

Egnethet Er området spesielt
godt egnet for en eller
flere enkeltaktiviteter
som det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Dårlig x Godt Området er meget
godt egnet til blant
annet orientering, men
det finnes alternative
områder i kommunen
som allerede er i bruk,
for eksempel
Eggemoen.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt
for spesielle aktiviteter
eller grupper?

Ikke
tilrette -
lagt

x Høy
grad av
tilrettele
gging

Området mellom
Storetjern og
Vesletjern er spesielt
egnet og tilrettelagt for
presisjonsorientering –
for rullestolsbrukere

Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammen
heng eller har området
spesielle natur - elle r
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x Mange K vartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper
(grytehull sjøer )

Inngrep Er området
inngrepsfritt?

Utbygd x Inngrep
sfritt

Større skogsområder
uten inngrep. Grenser
til industriområde i øst
og boligbebyggelse
(Hen, Nymoen,
Vågård) .

Utstrekning Er området stort nok
for å utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

Området grenser til
større
sammenhengende
skogsområde r på
østsiden av E16 som
brukes i
friluftslivssammenhen
g: Nærstadmarka,
Vågårdsåsen og
Eggemoen.
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Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er allerede
godt egnet til ulike
friluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten
god, eller kan den bli
god?

Dårlig x God Tilgjengeligheten er
god og ligger i
nærheten av flere
boligområder.

Tilgjengeligheten kan
bli bedre med for
eksempel bedre
parkeringsmuligheter
og merkede stier.

Planområdet:

I Ringerike kommunes kartlegging av 18 bynære friluftsområder var Hens moen det området
som fikk flest svar i unde rsøkelsen . Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på
Hensmoen er stor .

I følge kriteriene til Statens vegvesens håndbok V712 vurderes planom rådet til å ha middels
til stor verdi for nærmiljø og friluftsliv . Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes
ofte/av mange og at området er del av sammenhengende grøntområder . En del av
planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktivite ter (eksisterende masseuttak), og
dette trekker verdien noe ned.

Influensområdet

Nord for planområdet ligger skogsområder med Vesletjern og Storetjern. Dette er mye brukte
turmål samt at Vesletjern er tilrettelagt med et provisorisk bryggeanlegg som muliggjør
bading . Storetjern er drikkevannskilde for ca. 30 boliger, og bading er ikke tillatt her. Området
grenser til større sammenhengende skogsområder på østsiden av E16 som brukes i
friluftslivssammenheng: Nærstadmarka, Vågårdsåsen og Eggemoen.

Influe nsområdet benyttes i likhet med planområdet til turgåing, trening, orientering, plukking
av bær eller sopp og til skiturer. Områdene brukes hele året. Influensområdet vurderes
samlet å ha middels til stor verdi for friluftsliv og nærmiljø .

6.4.6 Omfangsvurdering

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer tiltaket vil
medføre i plan - og influensområdet. Omfanget vurderes i forhold til 0 - alternativet (dagens
situasjon) . V ed omfangsvurdering av plan - og influensområdet vurder es planområdet og
influensområdet hver for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i vurderingskriterier gitt i
håndbok V712.
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Tabell 5 : Omfangsvurdering i planområdet (i henhold til kriterier i håndbok V712 )

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt
omfang

Stort negativt omfang

Bruksmuligheter Tiltaket vil ødelegge
bruksmulighetene for
planområdet på grunn av
arealbeslag. Det er
imidlertid snakk om en
lang tidshorisont (ca. 75
år)

Tilgjengelighet og
barrierer for ferdsel

Tiltaket vil på sikt
medføre at planområdet
er uegnet til friluftsliv på
grunn av anleggsdrift og
terrenginngrep.

Attraktivitet og
opplevelseskvaliteter

Tiltaket vil i stor grad
redusere områdets
attraktivitet og tiltaket vil
på sikt redusere
områdets
opplevelseskvaliteter for
ferdsel, aktiviteter og
opphold .

Identitetsskapende
betydning

Planområdet
vurderes ikke å ha
noen direkte
identitetsskapende
betydning, men er
en viktig
møteplass som vil
gå tapt.
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Tabell 6 : Omfangsvurdering i influensområdet (i henhold til kriterier i håndbok V 712 )

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt omfang Stort
negativt
omfang

Bruksmuligheter Støy - og støvbidraget fra sandtaket
vil ikke påvirke bruken av området,
men arealreduksjon på moen vil
redusere bruken av området.

Tilgjengelighet og
barrierer for ferdsel

Eksisterende løypenett/forbindelser
i influensområdet opprettholdes,
men tilgjengelig løypenett på
Hensmoen reduseres gradvis.

Attraktivitet og
opplevelseskvaliteter

Tiltaket vil gjøre området mindre
attraktivt for tradisjonelt friluftsliv ,
og spesielt orienteringsidretten,
fordi tilgjengelig areal til friluftsliv
gradvis reduseres.

Identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil kunne forringe
influensområdets betydning som
en viktig møteplass.

Planforslaget vil beslaglegge arealer og fjerne skogsbilveger som i dag benyttes til
friluftsformål. Skogsbilvegene /turvegene kan imidlertid enkelt opprettholdes ved at de legges
om etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig.

Badeplassen ved Vesletjern vil fortsatt være tilgjeng elig fra boligområdene og tiltaket vil ikke
gi økt støybidrag til området. Vesletjern kan få noe redusert attraktivitet som badeplass etter
hvert som uttaket kommer nærmere , men dette vil trolig ikke redusere bruken.

Planforslaget vil redusere områdets attraktivitet som friluftsområde ved at et større areal
benyttes til masseuttak. Boligområdet ved Hen kan også få redusert attraktivitet som følge av
at uttaksområdet kommer nærmere samt en reduksjon av boligområdets nærturområde.

Utførte støyberegninger f or dagens og fremtidig situasjon viser at all bebyggelse og
mesteparten av influensområdet blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet tilknyttet
sandtaket, og støybidraget vil ikke påvirke bruken av området. Støyende aktiviteter som
foregår i produksjo nsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse.

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå e r gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet i forurensningsforskriften .

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve
planområdet da et viktig område for opphold og aktivitet på sikt går tapt. I influensområdet vil
tiltaket få middels negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø fordi tilgjengelig areal for
opphold og aktivitet på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke bruken
av området. Hensmoen vil ikk e lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. Det finnes
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alternative arealer for friluftsliv i på østsiden av E16 som Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen.

Planforslaget har et langt tidsperspektiv før området er ferdig tatt ut, anslagsvis 75 år. Det
betyr at området kan brukes til friluftsformål i lang tid fremover, men at disponibelt areal
gradvis vil reduseres. Etter endt uttak kan imidlertid området settes i stand, og igjen ha et
potensial som område for opphold, rekreasjon og aktivitet .

6.4.7 Konsek vensvurdering

Planområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi stort negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok V712 , stor negativ konsekvens .

Influensområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og t iltaket vurderes å gi middels negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok V712, middels negativ
konsekvens.

6.4.8 Avbøtende tiltak

O pprettholde/bevare mest mulig stier rundt uttaket i driftsperioden
Omlegging av skogsbilvei er/ turvei er etter hvert som uttaksområdet utvides slik at
t verrforbindelser opprettholdes .
Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke tilgjengeligheten til området. Dette
kan være aktuelt å gjennomføre senere når etterbruken er avklart.
Driftsveg/turveg rundt uttaket vil i driftsperioden være allment tilgjengelig
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6.5 Naturmiljø

6.5.1 Innledning

I forbindelse med planer om utvidelse av eksisterende sand - og grustak ved Hens moen er
det gjennomført en konsekvensutredning av deltema naturmiljø innenfor plan - og
influens området. Med influensområdet mene s et subjektivt avgrenset areal utenfor
planområdet som kan tenkes å bli negativt påvirket av tiltak innenfor planområdet.

Figur 49 . Planområd et ligger innenfor stiplet strek. Lilla areal er avsatt til masseuttak i kommuneplanen .

Aktuelle problemstillinger

Det er i Naturbase avgrenset én naturtypelokalitet rundt Vesletjern av typen
grytehull sjø med intakt lavlandsmyr. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C).
Vesletjern ligger utenfor planområdet , men innenfor influensområdet . I tillegg
foreligger det flere funn av rødlistearter på Artskart ( www.artsdatabanken.no )
innenfor influensområdet, men utenfor planområdet.

Utredningsbehov

Det må gjennomføres en biologisk kartlegging av de deler av planområdet som
fortsatt kan ha potensiale for funn av verdifullt naturmangfold. Det skal
gjennomføres viltkartlegging. Eventue lle avbøtende tiltak skal vurderes.
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6.5.2 Metode

Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på
nasjonal metodikk for naturtypekartlegging, dvs. kartlegging av spesielt viktige områder for
biologisk mangfold (Direktoratet for Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning
2007) ; se for øvrig www.naturbase.no hvor kjente lokaliteter vises . Naturtypek artleggingen er
basert på DN - håndbok 13 - 2007 /2013 hvor naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold
er presenter . Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier
til A, B og C - verdi, se tabell under.

Tabell 7 : Verdisetting basert på DN - håndbok 13 og Statens Vegvesen håndbok V712.

Verdi 1

(DN - håndbøkene)

Verdi KU2

(SVV håndbok 140)

Nasjonal -

lokal verdiskala

Naturforhold

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur

B – viktig S tor verdi Regional verdi Viktig natur

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur

Ingen verdisetting Liten verdi Ordinær øvrig natur

Ingen relevans for
fagtemaet

Bebygde areal

Begrepsbruken for verdi - og konsekvensutredning er basert på Statens vegvesen s håndbok
V712 ”konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 201 4 ) . For nærmere informasjon om
k riteriene for verdi - , omfangs – og konsekvensvurderingene vises det til denne . Trinn 1 i en
konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering
og trinn 3 er konsekvensvurderingen. I henhold til gjeldende metodikk s kal naturverdier
kartlegges og beskrives både i plan - og influensområdet. For rødlistearter henvises det til
Kålås m. fl. (2010) www.artsdatabanken.no .

Utredningen bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarb eid. Feltarbeid ble gjennomført
av biolog Rein Midteng, Asplan Viak, 29.10.2012 og 25.10.2013 . I tillegg ble bl.a. et areal
rundt Storetjernet og brattskråningen mot Begna besøkt av deltagere fra No rsk sopp - og
nyttevekstforening og Tor Erik Brandrud (NINA ) bl.a. i forbindelse med «høstsopptreff» i
2013, jf. funn lagt ut på Artskart /Brandrud pers.medd . Kilder til informasjon er foruten egen
kartlegging, Direktoratets for Naturforvaltning naturbase ( www.naturbase.no ) og
artskartdatabasen fra Artsdatabanken ( www.artsdatabanken.no ) , samt MiS - områder
(miljøregistrering i skog , http://kilden.skogoglandskap.no/) og samtaler med To r Erik
Brandrud . Artskart er sist kontrollert for arter 23.4 .15.

6.5.3 Dagens situasjon

Generell naturbeskrivelse

Planområdet består av tørr furuskog, med en blanding av bærlyngfuruskog og lavfuruskog,
sistnevnte såkalt sandfuruskog. Skogen er i hovedsak ung ti l middelaldrende, og med
enkelte mindre partier med eldre (hogstmoden) skog. Skogen har nok i all hovedsak tidligere
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vært flatehogd , og pga. de svært gode foryngingsforholdene, ser det ut til at frøtrær ikke /i
svært liten grad har vært satt igjen. Unntaket er trolig deler av brattskrenten mot elva.
Humustykkelsen varierer noe, men er generelt tynn . S pesielt i brattkantene mot Begna, mot
Storetjern og generelt langs stier , kommer løsmassene opp i dagen , noe som har betydning
for plante - og sopp livet i område t.

Figur 50 . Bærlyngfuruskog med røsslyng, blåbær og tyttebær er vanlig i området. Humuslaget er her noe tykkere
enn i lavfuruskogen, og det er dermed lavere potensial for interessante sopparter.

Figur 51 . Hvor skogen er tørrest , dominerer lavfuruskog. Stiene sørger for at løsmassene blir blottet , noe som
medfører at baseioner blir lettere tilgjengelig for sopp. Legg merke til soppen furuskjellpigg som vokser i stikanten
i forkant av bildet.
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Løsmasser og berggrunn

Løsmassene i planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en
breelv under siste istid. Området er i hovedsak veldrenert og tørt da løsmassene har en høy
porøsitet. Derfor dominerer tørketålende vegetasjonstyper inf luens området . Det finnes i dag
et grustak som tar ut løsmasser , dette gir grunnlag til sekundære åpne habitater , men
artsmangfoldet i grustaket er ikke undersøkt nærmere . Berggrunnen som er nokså baserik
har noe lavere betydning for vekstforholdene i områd et på grunn av den store
løsmasseoverdekningen ut en nevneverdige kildeframspring. S ted vis i hellingene , som for
eksempel mot Storetjern og lia mot Begna , finnes trolig periodevis rikt sigevann, noe som
nok er en viktig årsak til forekomst av krevende soppa rter (se avsnitt under ).

Figur 52 . Berggrunnen består av gabbro/amfibolitt (rødt) og glimmergneis/glimmerskifer/amfibolitt (grønt).
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Figur 53 . Løsmassekart for Hens moen (kilde: http://geo .ngu.no/kart/losmasse ).

Flora og fauna

Planområdet består av en relativt flat furumo. Tresjiktet domineres av furu men det er også
innslag av gran og bjørk i de stedvis noe fuktigere partiene som er tilknyttet tjernene .
Karplantefloraen i planområdet bestå r av arter som er tilpasset næringsfattige og veldrenerte
og tørre voksesteder. Lavsko g er den mest vanlige vegetasjonstypen i området med vanlige
lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull samt tyttebær og røsslyng . Andre steder hvor
det er noe fuk tigere dominerer bærlyngfuruskog med arter som blåbær, tyttebær, krekling og
røsslyng.

Sandfuruskoger og sjeldne sopparter

Sandfuruskoger på furumoer kan ha interessante naturverdier knyttet til jordboende sopper,
dvs. sopp som lever på bakken og som lever i symbiose (sopprot) med trærne. I tillegg kan
sandfuruskog ha verdi for enkelte krevende og sjeldne karplanter som for eksempel mogop
(NT) og grannjamne (EN) . Det har relativt nylig blitt oppdaget at denne naturtypen kan ha
store naturv erdie r nettopp for jordboende sopp jf. rapporten « Sandfuruskog og sandfuru -
skogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold. » ( Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014.
– NINA Rap port 1042 ) . Oppmerksomheten rundt dette temaet er så nytt at sandfuruskog i
dagens trykte versjon av håndbok 13 om kartlegging og avgrensning av naturtypelokaliteter
ikke er med som en av skogtypene som skal registreres , men den har kommet med i
oppdaterte faktark i fra 2014 . Som en forløper til overnevnte rapport, ble det av samme
forfattere i februa r 2013 publisert en rapport som heter « Verdifulle sandfuruskoger og
sandfuruskogsopper. En foreløpig oversikt over viktige områder for biologisk mangfold »
(Brandrud & Bendiksen 2012). Under kapittelet « Hva er verdifull sandfuruskog », heter det i
denne rapp orten bl.a. at: « Sandfuruskogen kan defineres som furuskog på sand, eller
sand/grus - dominerte løsmasser. I hovedsak omfatter dette breelv - bresjøavsetninger, gjerne i
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form av mektige dalfyllinger (…). Som regel er disse sand/grus - forekomstene furudominert,
og har ofte god bonitet. Løsmassene er gjerne fattige, men kan ha innslag av rikere
mineralkorn, og noen har et betydelig kalk - innhold, eventuelt fra kalkrikt grunnvann.
Vegetasjonen i feltsjiktet er gjerne fattig, dominert av nøysomme surbunnsarter som re inlav,
furumose og lyngarter. Men blant de jordboende soppene er det ofte innslag av mer
mineralkrevende arter. Ikke alle sandfuruskoger er like biologisk verdifulle. Sandfuruskogene
oppviser i større grad enn beslektede skogtyper som kalkfuruskog en marke rt
typemessig/regional variasjon som habitat for spesialisert og sjeldent biomangfold. Ut i fra
dagens artskunnskap er det først og fremst de tørreste, kontinentale, lav eller
lav/mosedominerte utformingene som er hotspot - habitat for sjeldent biomangfold. Særlig rike
er områder med (i) tynn humus, (ii) godt sortert finsand (ofte tidligere flygesandområder) og
(iii) (kalk)rikere mineralpartikler. Mange arter er også begunstiget av partier med åpen sand.
Disse rike områdene kan man finne bl.a. på eskerrygger, terrasseskråninger, samt områder
som tidligere hadde sandflukt (flygesandområder). Disse tørre, lavdominerte typene huser
særlig mange habitatspesifikke, jordboende mykorrhizasopper. Enkelte sandelskende
karplanter er også mest knyttet til noe rikere utfo rminger, som bittergrønn (EN, sterkt truet),
grannjamne (EN) og mogop (NT, nær truet). Foreløpig vet man antageligvis for lite om
artsinventar og utbredelse til skarpt og skille ut de typene/områdene med sandfuruskog som
har særlig verdi. I forvaltningen h ar man hittil hatt lite kartlegging og lite fokus på
sandfuruskog. Med et økt kartleggingsfokus nå, bl.a. med inkludering av sandfuruskog i DN
håndbok 13, vil antakeligvis utfordringen være å ”skille klinten fra hveten”, dvs. å skille de
verdifulle fra de mindre verdifulle sandfuruskogene. Dette er ingen enkel oppgave, da
sandfuruskogene ofte er svært likartede med hensyn til vegetasjon og skogstruktur. For å få
til dette, er det behov for å gjennomføre mer artskartlegging, for å øke kunnskapsgrunnlaget
om artsinnholdet i de ulike utformingene og de ulike regionene, samt effekter av ulik
kulturpåvirkning og isolasjon/fragmentering (…).

Basert på tilgjengelige kartleggingsdata, er det følgende tre områder/regioner som peker seg
ut med mange velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for biomangfoldet i Norge: 1)
Glomma - dalføret med sidedaler i Åmot - Elverum; 2) Øvre Sjoa - området i Vågå - Sel (NV -
Gudbrandsdalen) og 3) avsetninger langs Randselva - Storelva på Ringerike, samt sør for
Krøderen i Modum.

På Ringeri ke er det registrert flere verdifulle sandmoer langs Randselva - Storelva, først og
fremst Eggemoen nord for Hønefoss, Prestmoen på vestsiden (nord for Juveren - Synneren)
og Hvervenmoen og Helgelandsmoen - Mosmoen på østsiden av elva (Brandrud & Bendiksen
2012) . Sistnevnte hhv. i Hole og Jevnaker kommuner, de andre i Ringerike. Kilemoen mot
Ådalen/Hallingby er en annen kjent forekomst. Disse moene kan antageligvis betegnes som
middels godt kartlagt. Furumoene på Ringerike utmerker seg også ved flere forekomster av
den truete karplanten bittergrønn (Chimaphila umbellata, EN), som har et av sine viktigere og
mer livskraftige habitater her. Det utarbeides nå en egen handlingsplan for denne arten
(Stabbetorp og Bratli 2012, in prep.).

Alle de nevnte moene er karakter isert ved en mer eller mindre kalkpåvirkning, delvis
gjennom noe rikere sedimenter, og stedvis gjennom påvirkning av kalkrikt grunnvann. Det
sistnevnte er særlig påtagelig i brattskråningene omkring Eggemoen, der grunnvann presses
fram over leirsedimenter, og en får en svært rik lågurtfuruskog. Av viktige arter som er funnet
på Ringeriksmoene, kan nevnes gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus, NT), slimsneglehatt
(Limacella illinita, VU, sårbar), blåfotstorpigg (Sarcodon glaucopus, VU), lakrismusserong
(Tric holoma apium, NT), samt svartgubbe (Sarcosoma globosum, CR, kritisk truet),
sistnevnte riktignok i granskog nærmere flom - nivå mot elva. Det er funnet få av de typiske
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sandfuruskogslørsoppene her, og artsinventaret minner generelt mer om det som er
registre rt i Nordvest - Gudbrandsdalen enn det i Åmot - Elverum - området.»

Forfatter av foreliggende konsekvensrapport var allerede i 2012 klar over at Hensmoen
kunne ha viktige kvaliteter knyttet til sandfuruskog og r egistreringer utført i 2013 bekrefter at i
alle fal l deler av området har klare verdier for til dels sjeldne og truede
sandfuruskogssopparter. Samtidig er disse verdiene konsentrert til visse områder
(lavfuruskog, helling i terrenget), mens mesteparten av influensområdet ikke har slike
dokumenterte verdier og har også klart lavere potensial for krevende sandfuruskogsarter .

Av vanlige arter som er funnet (inkl. arter beliggende på Artskart) nevnes, furuskrubb,
sandkjuke, falsk kantarell, grønntuppkorallsopp, svartskrubb, pluggsopp, blek piggsopp,
granmatrisk e og rimsopp. Furuskjellpigg var påtagelig vanlig og opptrer spredt i hele
området.

Vilt

Det har blitt gjennomført viltkartlegging ved to anledninger og med fokus på ev.
forvaltningsmessig interessante art er. I till egg er naturbase, artsk art og artsobservasjoners
lokalitetsbase (Hensmoen og Hensmoen S grustaket) sjekket for funn av ev.
forvaltningsmessig interessante arter. Området ble også besøkt 2012 av ornitolog Rune
Solvang i Asplan Viak. Fuglelivet i området er typisk for fattige furusko ger i denne regionen
med forekomster av i all hovedsak trivielle arter. Det er ikke kjent hekkeforekomster av
forvaltningsmessig interessante arter. Planområdet mangler i stor grad eldre og hule trær
(ikke observert) og løvtrær , noe som tilsier at krevende arter som hullrugere og
kvistbyggende rovfugl mangler . Det er heller ikke gjort observasjoner av sandlo (NT) som
sporadisk kan bruke aktive grustak som hekkehabitat. Arter som er funnet i området er
duetrost (overflygende), toppmeis, flaggspett, grankorsn ebb, grønnsisik, ringdue, nøttekråke.
Det finnes ingen kjente vilttrekk i området (naturbase.no).

Det største potensialet for interessante viltarter, er eksisterende grustak hvor blott et grus - og
sand og direkte solinnstråling medfører at rødlistede insek t - og fuglearter kan finnes, men
dette elementet er ikke sjekket her.

Spesielt viktige områder for biologisk mangfold

I området er d et registrert og avgrenset tre naturtypelokalitet er , dvs. spesielt viktig l okalitet
for biologisk mangfold . Beskrivelsen er basert på standard mal for beskrivelser av lokaliteter
etter DN - håndbok 13 og etter oppdaterte faktaark i fra 2014 . Én lokalitet er funnet og
beskrevet tidlige re (men denne er nå litt utvidet) , mens de to andre lokalitet ene er
ny beskrevet med bakgrunn av konsekvensutredningen. Den tidligere l okaliteten er gitt verdi
C - lokalt viktig , og de nye henholdsvis A - svært viktig og B - viktig . Lokaliteten e er beskrevet i
avsnittet under . Funn av rødlisteartene i influensområdet er funnet innenfor disse . Det er ikke
avgrenset viltområder eller vilttrekk. Naturtypelokalitetene ligger alle innfor influensområdet til
tiltaket , men ikke innenfor planområdet. Planområdet mangler grunnlendte furuskoger som
man finnes i brattkanter hvor mineraljord raser ut. Dette er hovedå rsaken til mangel på funn
av sjeldne sandfuruskogssopper og naturtypelokaliteter innenfor selve planområdet.
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Tabell 5: Naturtypelokaliteter (NT) i influensområdet.

Lokalitets -
navn

Naturbase
ID

DN -
verdi

KU -
verdi

Naturtype -
kategori

I plan eller
influens -
området ?

Kommentar

Storetjern Mangler (ny) A -
svært
viktig

Stor Sandfuru -
skog

Influensområdet Funn av bl.a.
kritisk trua
art

Vesletjern BN00084319 C -
lokalt
viktig

Middels Naturlig
fisketomme
tjern

Influensområdet Grytehullsjø
og potensial
for sandfuru -
skogsarter

Hensmoen Mangler (ny) B -
viktig

Stor Sandfuru -
skog

Influensområdet Potensial for
rødlistearter

Figur 54 . Naturtypelokalitetene i område t.
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Rødlistearter

Fire rødlistede sopparter er registrert i nnenfor influenso mr ådet , ingen er funnet innenfor
planområdet , men én er funnet nær dette . Disse er gullslørsopp ( NT , nær trua ) , besk
storpigg (VU, sårbar) , billeslørsopp (DD, kunnskapsmangel) og stankvokssopp (CR, kritisk
trua). Stankvokssopp er siden den første gang ble funnet i landet i 1948, kun funnet seks
ganger, hvorav siste funnet er i fra 2013 på Hensmoen. Alle disse soppene danner sopprot
( mykorrhiza ) med gran og furu og forekommer mest i kalkfuruskog men også i baserik e
sandfuruskog er . Soppen dør ved fl atehogst, og artene er derfor avhengig av en sluttet skog.
I tillegg er det et gammelt funn av den trua (VU, sårbare) lavarten mjuktjafs fra Hensmoen i
1917. Mjuktjafs er ettersøkt både i 2012 og 2013 uten at den ble funnet. Mest sannsynlig
vokste den elle r vokser den langs elva i vest , da det er en art som normalt er knyttet til
fuktige eldre lysåpne skoger. Den ble også ettersøkt i 1993 uten at den ble funnet.

Figur 55 . Besk storpigg (VU) er funnet to steder i influensområdet. Bildet er hentet fra lignende miljø i
sandfuruskog i Pasvik.

Figur 56 . Furuskjellpigg er vanlig på Hensmoen. Arten ligner tilsynelatende på besk storpigg, men sistnevnte er
blå i foten.
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Figur 57 . Funn av rødlistearter i området. Alle de rødlistede soppartene er funnet i tilknytning til Storetjern. Funnet
i Begna er elvemusling (EN). Funnene i tilknytning til Verkstedveien er funnet av mjuktjafs (svært grovt plassert)
og havhest (NT) som er en sjøfugl (tilf eldig observasjon). D en nordligste firkanten symboliserer ettersøket av
mjuktjafs i 1993 som ble resultatløst.
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Figur 58 . Funn av rødlistearten billeslørsopp i kategorien kunnskapsmangel (DD) som pr. 19.2.14 ikke er lagt inn
på A rtskart. Funnet er overlevert av Tor Erik Brandrud (NINA) og er gjort høsten 2013. Funnet ligger med 10
meters nøyaktighet der hvor den oransje sirkelen befinner seg.

6.5.4 Beskrivelse av naturtypelokalitetene i området

De 3 påviste naturtypelokalitetene lig ger alle utenfor planområdet, og skal derfor forvaltes
gjennom s kogbr uksloven og forskrift om bæ rekraftig skogbruk .
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Lokalitetsnr Naturbasen Vesletjern
Naturtype Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Utforming Små myrtjern og myrpytte r
Verdisetting Lokalt viktig (C )

Figur 59 . Den tørre brattskrenten ned mot selve Vesletjern et, har potensial for funn av krevende
sandfuruskogarter.

Innledning:
Lokaliteten er befart av Rune Solvang 2.10.2009 og Rein Midteng 29.10.2012 . Lokaliteten er
også besøkt av Gunvor Bollingmo, Ringerike soppforening 9. 6 2014 .

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på Hensmoen, sør for Storetjern.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av en grytehullsjø (dannet av dødisgrop) med fattigmyr rundt tjernet. I
tillegg er det tatt med de bratte skråningene ned mot tjernet da disse arealene har potensial
for funn av krevende bakkelevende sopp.

Artsmangfold:
Lokaliteten er artsfattig mht. karplanter . Hvitmyrak og hvitlyng er dominerende arter. For
øvrig opptrer det litt blokkebær og bjønnskjegg samt noe flaskestarr, sivblom og tranebær.
Litt nøkkerose og bukkeblad opptrer i vannkanten. Furu og noe ørevier opptrer i kanten av
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myra opp mot kanten av dødisgropa. B ratthellingene ned mot tjernet har potensial for funn av
krevende sopparter uten at slike er funnet. På den annen side er lokaliteten dårlig undersøkt
mht. slike og erfaring i fra Storetjernet litt lenger nord tilsier at krevende arter også kan
forekomme h er.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er minimalt påvirket. Det er kun et lite bryggeanlegg på sørsiden av tjernet .
Skogen har jevnt vært utsatt for hogst, selv om enkelte partier med eldre skog finnes i dag.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig å sikre naturverdiene bør h ogst unngås på flatene nede i dødisgropa og hogst
i bratthellingene bør kun skje i form av plukkhogst hvor eldre trær settes igjen . S kogsdrift er
grunneiers ansvar. Utfyllinger må unngås.

Verdisetting:
Lokalitete n er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en grytehullsjø med intakt
lavlandsmyr. Funn av ev . krevende sopp kan tilsi at verdien bør økes.

Figur 60 . Avgrensningen av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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Lokalitetsnr Naturbasen Hens moen
Naturtype Sandfuruskog
Utforming Rik sandfuruskog
Verdisetting Viktig (B )

Figur 61 . I den bratte vestvendte lisiden er skogen eldre og mindre påvirket av hogst enn på flaten ovenfor. Den
bratte hellingen medfører også at potensielt rikt sigevann kan medføre at krevende sopparter finnes, selv om
ingen så langt er funnet.

Innledning:
Lo kaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging i forbindelse med
konsekvensutredning for mulig utvidelse av eksisterende grustak på Hens moen. Lokaliteten
ble befart av R ein Midteng , Asplan Viak den 23.10.2013 og 26.10.2012 . Lokaliteten er
mangelfullt undersøkt da arealet ikke er tenkt tatt i bruk til grusutnyttelse, og ligger utenfor
planområdet, selv om det ligger innenfor influensområdet. Lokaliteten er trolig også befart av
Tor Erik Brandrud i 2013 (jf. Brandrud 2014).

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger i de bratte vestvendte lisidene mellom flata på Hensmoen og Hensveien i
nedkant av Kilemoen , som er et område som består av tykke løsmasseavsetning nord og øst
for det eksisterende grustaket. Avgrensningen mot nord er mot en kraftledning, og nord for
denne dominerer yngre skog. Avgrensning mot sør er mot areal utenfor planområdet.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik sandfuruskog og ifølge Brandrud 2014, en rik. Mosedomin ert
rasbratt «lågurtsandfuruskog» inkl. «skavgrasfuruskog». Dominerende vegetasjonstype er
«lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype A1a i Fremstad 1997) med vanlige lavarter
som lys reinlav, islandslav og kvitkrull og stedvis en del furumose og etas jemose. Tyttebær,
røsslyng, krekling og b låbær dominerer i feltsjiktet .

Artsmangfold:
Ingen krevende arter er så langt funnet, men potensialet er relativt stort da potensialt rikt
sigevann sammen med eldre skog vil kunne gi en rik funga (soppflora) av sopp. Furu
dominerer, men det er også en del gran i undersjiktet samt noe spredt bjørk i oversjiktet.
Innslaget av bjørk tyder trolig på at noe sigevann forekommer i lisiden.

Fremmede arter:
Ingen fremmede arter ble registrert.

Bruk, tilstand og påvirkni ng:
Halvgammel eldre skog dominerer (hogstklasse IV). Et fåtall furuer >100 år finnes. Trolig har
lia nesten vært snau tidligere, men mest sannsynlig med spredte frøtrær. Svært lite dødved
finnes.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig ivaretagelse av lok aliteten bør s kogen få lov til å utvikle seg fritt. Ev. s jeldne
sopparter i området lever i direkte tilknytning til furutrærne ( gjennom mykorrhiza) slik at hogst
av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan ød elegge levevilkårene for soppene.
Særl ig flatehogst er ødeleggende, mens plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre
dagens kjente verdier.

Verdisetting:
Lokaliteten gis foreløpig verdien viktig ( B ) på grunn av at dette er den delen av Hensmoen
hvor noe av den eldste skogen finnes, samtidig som den bratte lisiden kombinert med
soltilgangen gjør at det er klare potensial for at lokaliteten kan huse krevende sopparter.
Rik ere bergarter medfører også økt potensial for krevende sopparter. Det er mulig at A heller
vil være riktig verdi, jf. Brandrud 2014.

Litteratur:
Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014. Sandfuruskog og sandfuru skogsopper. Viktige
områder for biologisk mangfold. – NINA Rap port 1042. 74 s.
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Figur 62 . Avgrensning av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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Lokalitetsnr Naturbasen Storetjern
Naturtype Sandfuruskog
Utforming Rik sandfuruskog
Verdisetting Svært viktig (A )

Figur 63 . I den noe skrånende hellingen ned mot Storetjernet, er det gjort funn av krevende sopparter som best
storpigg (VU). Innslaget av stier er positivt for naturmangfoldet da dette fører til blotta mineraljord.

Innledning:
Lokaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging utført at Ringerike soppforening i 2013
og i forbindelse med kartlegging gjort i forbindelse med konsekvensutredning for mulig
utvidelse av eksisterende grustak på Hens moen. Lokaliteten ble da befart av R ein Midteng ,
Asplan Viak 26.10.2012 .

B eliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger øst og sør for Storetjernet. Det finnes tykke løsmasseavsetning som
stedvist blir blottet langs enkelte stier og helninger i terrenget.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av ty pen rik sandfuruskog grunnet funn av sterkt kalkkrevende soppart.
Vegetasjonen er hovedsakelig av «lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype A1a i
Fremstad 1997) med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull og stedvis en del
furumose og etasjemose. Tyttebær, røsslyng, krekling og b låbær dominerer i feltsjiktet.

Artsmangfold:
Det er funnet flere rødlistearter i området. Disse er gullslørsopp (NT, nær trua), besk storpigg
(VU, sårbar), billeslørsopp (DD, kunnskapsmangel) og stankvokssopp (CR, kritisk trua).
Stankvokssopp er siden den første gang ble funnet i landet i 1948, kun funnet seks ganger,
hvorav siste funnet er i fra 2013 på Hensmoen. Alle disse sopp ene danner sopprot
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( mykorrhiza ) med gran og furu og forekommer mest i kalkfuruskog men også i baserik e
sandfuruskog er . Ingen krevende karp arter er funnet. Furu er i praksis eneste treslag.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Yngre og middelaldrende skog dominerer (hogstklasse II - IV). Det finnes enkelte turstier i
området.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig ivaretagelse av lokaliteten bør s kogen ikke flatehogges, men plukkhogges
hvor de eldste trærne spares. De s jeldne soppartene i området lever i direkte tilknytning til
furutrærne ( gjennom mykorrhiza /sopprot ) slik at hogst av furutrær ved forekomstene av
sjeldne sopparter kan ød elegge levevilkårene for soppene. Særlig flatehogst er
ødeleggende, mens plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikr e dagens kjente verdier.

Verdisetting:
Lokaliteten gis verdien svært viktig ( A ) på grunn av forekomster av flere rødlistearter hvorav
én kritisk truet.

Figur 64 . Avgrensning av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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6.5.6 V erdivurdering

Arealet som ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter eller hvor det ikke er funnet
rødlistearter er gitt liten verdi. Arealet avgrenset som naturtypelokaliteter er hhv. gitt middels
verdi (C - lokaliteten) og stor verdi ( A - og B - lokaliteten).

Tabell 8 : Verdivurdering etter DN - systemet og Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006) inkl. nyversjon 2014.

Område/
lokalitet

Lok_id Lokalitetsnavn /
område

Verdibegrunnelse
Verdi

Plan -
område

1 Hensmoen
utenom
naturtype -
lokaliteter

Ingen naturtypelokaliteter registrert, ingen
rødlistearter registrert.

Liten

Influens -
område

2 Hensmoe n Naturtypelokalitet med verdi B . Sandfuruskog
med potensial for rik soppflora . S tor

Influens -
område

3 Vesletjern Naturtypelokalitet med verdi C. Grytehullsjø.
Middels

Influens -
område

4 Storetjern
(rødlistefunn)

Arealet i tilknytning til rødlistefunnene
Stor
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6.5.7 Omfangs - og konsekvensvurdering

Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ , da ingen naturtypelokaliteter eller
forekomster av rødlistearter blir berørt av tiltaket. Konsekvensgraden settes ikke til intet da
planområdet har et visst potensial for krevende arter selv om slike ikke er funnet. Regulert
plangrense berører ikke naturtypelokalit eten «Hensmoen».

Tabell 9 : Omfangs - og kon sekvensvurdering for planområdet som ligger delvis innenfor planområdet etter Statens
Vegvesen Håndbok 140 (2006)

Lokalitet Omfangsvurdering Omfang Konsekvens

Plan -
området

Arealbeslag et er stort, men
berører ikke verdisatte
områder.

Liten negativ

( - )

Influens -
området

Tiltaket berører ikke
naturtypelokaliteter eller
registrerte rødlistearter

Liten negativ

( - )

6.5.8 Usikkerhet

Kunnskapsstatus for sopp på Hensmoen er vurdert som nokså god . Lokaliteten er sjekket for
sopp i to soppsesonger, men disse sesongene var noe dårlige. På den annen side ble det
funnet en del individ og arter, men ingen interessante. En mindre del av planom rådet er
tidligere besøkt av soppkyndige uten funn av interessante arter . I 2013 ble areal innenfor
influensområdet rundt Storetjern besøkt av en rekke soppkyndige personer med resultat at
enkelte rødlistearter ble funnet, inkl. en kritisk trua art. Disse områdene vurderes å være mer
interessante enn planområdet pga. hellende terreng. Planområdet er flatt. Det kan likevel
ikke utelukkes at også rødlistearter finnes innenfor planområdet , og da helst langs stiene
selv om ingen er påvist.

6.5.9 Naturmangfoldloven

I Naturmangfoldlovens §§ 8 - 1 2 heter det at:

«§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

§ 9. (føre - var - prinsippet)
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Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas s ikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.»

§ 10. ( økosystemtilnærming og samlet belastning)

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Tiltakshaveren skal dekk e kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

§ 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 en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

6.5.10 Vurderin g av paragrafene 8 - 12 i naturmangfoldloven

Foreliggende utredning er en oppfølging av kravene i §§ 8 - 11. Det er gjennomført nytt felt -
arbeid innenfor planområdet for å vurdere om det har areal som kvalifiserer til å være
naturtypelokaliteter (DN - håndbok 13 , 1999, 2014) eller viktige viltområder (DN håndbok 11 -
2000), noe som oppfyller §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre - var - prinsippet) .

Når nye naturområder planlegges tatt i bruk til utbyggingsformål, er det viktig at arealet først
undersøkes ved hjelp av kvalifisert personell, da kun om lag 2 0% (estimert til være 25% i
2017 ) av verdifulle områder (naturtypelokaliteter) er funnet ifølge rapporten « Ressursbehov
ved kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper » (Gaarder, Larsen, & Melby 2007). En
undersø kelse tidlig i en planfase vil ofte medføre at ev. konflikter mellom utbygging og
naturbevaring i større grad kan unngås ved at planene i større grad kan tilpasses
naturverdiene på stedet. En slik fremgangsmetode imøtekommer også kravene i
Naturmangfoldlov en.

Tiltaket er finansiert av forslagsstiller, noe som kan sies å være et bidrag til å oppfylle § 11.

I forhold til § 10 (samla belastning) vurderes det at sandfuruskog er en naturtype med
begrensa utbredelse, og spesielt forekomster som aldri har vært f latehogd. Sistnevnte er
forekomster hvor kontinuiteten i tresjiktet er blitt bevart, noe som er viktig for flere sjeldne og
rødlista arter som har sopprot (symbiose) med trærne. I denne plansaken er tre forekomster
av sandfuruskog blitt avgrenset som natur typelokaliteter og disse er henholdsvis verdisatt
som A - svært viktig, B - viktig og C - lokalt viktig. A - , og C - lokaliteten ligger utenfor
tiltaksområdet og blir ikke berørt. Heller ikke B - lokaliteten ligger innenfor dette (men den
ligger nærmere enn de andre) , og er derfor vurdert ikke å bli berørt av tiltaket. I forhold til §
10 (samla belastning) vurderes det derfor at denne ikke kommer til anvendelse da ingen
spesielle naturverdier som i nasjonal eller regional sammenheng er særlig verdifulle eller
verdier som er i tilbakegang, blir berørt av tiltaket.
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I forhold til §12 om for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet tas det
utgangspunkt i kjent driftsmetodikk som består i at grusen tas ut i ca. 30 meters høy stuff.
Vegetasjon langs gruskanten vil b li opprettholdt, og det vurderes at grustaket ikke vil gi
negativ påvirkning på vegetasjon utenfor uttaksområdet.
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6.6 Naturressurser

6.6.1 Innledning

Akershus, Oslo og deler av Buskerud har tett befolkede områder og opplever
befolkningsvekst. Veksten medfører behov for investeringer i bygg - og anlegg. Det er behov
for stor tilgang på byggeråstoffer som sand, grus og pukk. All bygging av infrastruktur er
avhengig av slike byggeråstoffer og det er viktig at tilgangen på ressurser er god.

6.6.2 Regionalt behov

Det regionale behovet for byggeråstoffer er i denne sammenheng vurdert til å omfatte
Buskerud, Oslo og Akershus. I de tre fylkene er det om lag 1,5 mil lioner innbyggere. I følge
statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) varierer det gjennomsnittlige årlige
forbruket av sand og grus mellom 2,5 og 3 tonn pr innbygger for regionen. Det medfører et
regionalt behov på 4,5 millioner tonn sand og gr us pr år. I all hovedsak blir sand og grus til
ovenfor nevnte fylker produsert i Buskerud og Akershus.

6.6.3 Ressursens størrelse og kvalitet

Sand - og g rusressursen på Hensmoen er langt større enn det som er avsatt i gjeldend e
kommuneplan og det som for e slås re gulert i denne sammenheng.

NGU har klassifisert forekomsten som nasjonalt viktig , og beskriver ressursen slik:

Aktuelle problemstillinger

Videre grusuttak vil redusere størrelsen av det geologiske landskapsmangfoldet på
Hensmoen, men dødislandskapet rundt grytehullssjøene Vesletjern og Storetjern,
som er vurdert å ha nasjonal kvartærgeologisk verdi, ligger utenfor planområdet.

Utredningsbehov

- Ressursens egnethet som byggemateriale vurderes
- Det regionale behovet for sand/grus som byggeråstoff beskrives
- Ressursens kvalitet og størrelse beskrives
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde beskrives.
- Eventuelle kvartærgeologiske verdier beskrives
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Figur 65 : Utsnitt fra NGUs grusdatabase for forekomsten på Hensmoen

Figur 66 : Kart som viser forekomstens avgrensning på Hensmoen ( www.ngu.no/kart - og - data/kartinnsyn )
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6.6.4 Planforslagets varighet

Varigheten av planforslaget vil være avhengig av etterspørsel i markedet. Det betyr at
merkbare svingninger i produksjonsmengde vil forkomme. Dagens årlige uttaksmengder for
John Myrvang de senere år varierer mellom 200 000 tonn og 300 000 tonn. NorStone
estimerer en uttaksmengde på 150 000 tonn per år.

Tabellen nedenfor an gir ulik varighet av planforslaget ved ulik gjenn omsnittlig uttaksmeng de
pr år.

Tabell 10 : Sammenstilling av uttaksmengder over forskjellige tidsperspektiv. Tabellen viser at ressursens varighet
vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. Grønne rader i tabellen indikerer stipulert fremt idig
uttaksmengde. Etter 43 år er NorStone AS ferdig mens Myrvang AS har en estimert driftstid på 75 år.

Tiltakshaver Planforslaget i millioner tonn
(faktor 1,5)

Årlig uttaksmengde i tonn Varighet i år

John Myrvang 22,5 200 000 112
300 000 75
400 000 56

NorStone 6,45 100 000 65
150 000 43
200 000 32

6.6.5 Kvartærgeologiske verdier

Kvartærgeologisk e verdi er er knyttet til området/moen øst for Begna og vest for E16 .
Forekomsten er et stort breelvdelta bygd opp til marin grense i en fjordarm i
Tyrifjordbassenget. Forekomsten er meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser
både for veg - og betongformål.

De kvartærgeologiske verdier knyttet til området beskrives i hovedsak som fire elementer.

1. Forming av landskapet ved siste istid og etterkommende tid med landheving og
danning av elveløpet til Begna.

2. «Dødis gropene» Storetjern og Vesletjern , som er former på overflaten som fremkom
etter at store isbreklumper/blokker som ble begravet i løsmasser smeltet.
Dødisgropene er naturlig, runde eller ovale forsenkninger i løsmassene der det nå er
dannet våtmark/ tjern.

3. Grus og sand i moen, som er byggeråstoffet. I overflaten ligger et 2 - 4 meter grovt
steinlag ( topplag ) . Under dette ligger sand - og gruslag som har 25 - 30 grader fall mot
syd. Kornstørrelsen avtar mot dypet og består i bunnen av massetaket av fin - og
ensgradert sand og til dels silt. Fordelingen mellom stein, grus og sand er antatt til å
være henholdsvis 5/25/70 %. Grus - og sandlaget antas å ha en mektighet («tykkelse
på laget») over fjell som er større en n det som reguleringsplanforslaget omfatter.

4. Grunnvannsmagasinet ligger på fjell i bunnen av avsetningen. Grunnvann nydannes
ved infiltrasjon av nedbør på avsetningen. Eventuelt uttak av grunnvann vil indusere
infiltrasjon av vann fra Begna. Mektigheten og utstrekningen på et utnyttbart
grunnvannsmagasin er ukjent, men det antas at dette har begrenset volum og av
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langt mindre verdi/omfang sammenhold t med grunnvannsforeko mstene på Kilemoen
(Ringerike vannverk )

6.6.6 Konsekvensvurdering i forhold til kvartærgeologiske verdier

Det har vært sanduttak på Hensmoen siden 193 0 - tallet. Driften hittil har påv irket moens
landskapselement ved at kanten av breelvdeltaet (distalskråningen) mot syd delvis er fjernet .
Også f remtidig drift vil påvirke endringen av lan d skapselementet ved videre fjerning av store
deler av deltaflaten med spor av vannløp på overflaten.

Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet , og eggen mot Begna
vil stå igjen og dokumentere den naturlige kanten av den oppr innelige deltaflaten mot vest.

6.7 Kulturminner og kulturmiljø

6.7.1 Innledning

Buskerud fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering høsten 2013.
Planområdet ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet, men det ble registrert 13 ikke fredete, arkeologiske minner.

Planområdet besto for det meste av flat furumo, stedvis hogstfelt, og ble undersøkt ved
utmarksregistrering. Alle kulturminner ble innmålt med DPOS. Utmarksregistrering går ut på
å synfare overflaten systematisk etter synlige strukturer. Slike strukturer er synlig enten som
forhøyninger eller nedgravinger i la ndskapet. Eksempler for slike kulturminner er jernvinne og
tilhørende kullgroper, gravhauger, rydningsrøyser, gamle veifar eller hustufter.

6.7.2 Dagens situasjon

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, like nord for Hønefoss. Området ligger like sør
for et industriområde med jordbruksområder i øst, elva Begna i sørvest og et eksisterende
grustak i sør. Nordøst for industriområdet er det registrert et fangstanlegg med fire
fangstgroper, ID 22994. På Eggemoen et stykke øst for planområdet er det registrert ma nge
automatisk fredete kulturminner av ulike slag, men mellom Hensmoen og Eggemoen er det
en markert forsenkning i terrenget. De to moene er derfor ikke naturlig forbundet med
hverandre. Det er ikke tidligere funnet automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet .

Akt uelle problemstillinger

Kjente kulturminner skal beskrives og kartfestes. Visuelle og estetiske forhold
knyttet til kulturminner som landskapselementer, samt visuelle aspekter ved
kulturlandskapet vektlegges under temaet landskapsbilde.

Utredningsbehov

Arkeologiske registreringer i forbindelse med tiltaket skal gjennomføres.
Kulturminnelovens § 9 (undersøkelsesplikt mm) må oppfylles i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan.
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6.7.3 Om regist r er ingsarbeidet

Registreringen ble gjennomført i perioden 20. - 22.08.13. Gnr 271/122 er en boligtomt og
271/286 er et industriområde og ble ikke undersøkt. Samtlige kulturminner ble registrert og
innmålt med DPOS.

Figur 67 : Undersøkelsesområdet for registrering av kulturminner og kulturmiljø.

6.7.4 Konklusjon

Det ble ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men til
sammen 13 ulike ik ke fredete arkeologiske minner. Kulturminnelovens § 9 er dermed oppfylt
for planområdet. Med unntak av en grøft med uviss funksjon, er resten av minnene groper.
De fleste er trolig etablert for å undersøke grunnen i forbindelse med etablering av grustaket.
Gropene er enten delvis dekket av hogstavfall (5 groper) eller brukt til å deponere masser (3
groper). I en grop ble det påvist kull, men er trolig et resultat av kullbrenning i nyere tid. Den
k ulturhistorisk e verdi en på disse minnene er vurdert som liten .

Gjennomføring av planen medfører at de arkeologiske minnene blir fjernet. På bakgrunn av
funnoversikten vurderes planen å gi liten negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.
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Figur 68 : Oversikt over kulturminner funnet i nnenfor planområdet
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6.8 Forurensning

6.8.1 Støv

Generelt om støvnedfall

Konsentrasjon av mineralsk andel svevestøv fra virksomhetens totalvirksomhet avhenger
blant annet av knuse - og bearbeidingsprosesser, transport som fører til oppvirvlet støv fra
driftsveier/kjøreflater, uttaks områdets størrelse/beliggenhet og påvirkning fr a ytre faktorer
(særlig vind og nedbør).

Det er generelt i lengre tørre perioder med lite nedbør at høye konsentrasjoner av støvnedfall
kan forekomme i områder ved støvende bedrifter.

Støvnedfall kan begrenses blant annet ved bruk av vanningsanlegg, bepla ntning/vegetasjon,
innbygging av kildene, endring av driftsrutiner, samt redusert drift.

Grenseverdi for konsentrasjonsnivå

Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre
støvnedfallsmålinger målt i 30 - dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forurensningsforskriftens § 30 - 5
overholdes.

Forurensningsforskriften § 30 - 5 angir grenseverdien i følgende setning:

«Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktivit eter fra virksomheten skal ikke medføre at
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel
målt ved nærmeste nabo, eller nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30 - 9.»

NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) bruk er til sammenligning følgende inndeling for målt
konsentrasjon av nedfallsstøv:
< 5 g/m2/30 døgn: Lite forurenset
> 5 g/m2/30 døgn: Forurenset
>15 g/m2/30 døgn: Meget forurenset.

Aktuelle problemstillinger

Utvidelse av grustaket medfører lengre levetid for uttaksområdet og økt
produksjonsvolum da det blir 2 virksomheter som skal drive parallelt. Dette vil
medføre noe økt støy og støv over flere antall år som kan virke sjenerende for
naboer.

Støv dannes som følge av uttak av sand/grus og intern transport til og fra anlegget
og spres i nærmiljøet.

Utredningsbehov

Det er behov for å utføre støyberegninger for samlet aktivitet på området. Det skal
utarbeides støykotekart. Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i
rundskriv T - 1442/2012. Tiltak mot støy skal vurderes og i nødvendig grad fastsettes
i plan en.

Eventuelle tiltak mot støv skal beskrives. Det skal redegjøres for hvordan
støvnedfall eventuelt kan være et problem for omgivelsene.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 95

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

Metode

Faktorer som påvirker målte nedfallsverdier er:

Avstand til trær og b ygninger
Bakgrunnskilder som kan generere vegstøv
Nedfall fra trær etc.

Plassering av støvsamler , behandling og analyser er utført etter standarden NS4852.

Målestasjon og resultater

Støvmålingene ble utført i perioden 18.06. 2012 – 18.07.2013 (13 perioder) og er utført i ett
stasjonært målepunkt med analyser av støvnedfall hver 30. dag. Målepunktet er plassert sør
for garasje n til Nymobakken 40 .

Oversikt over området og plassering av målepunktet er vist i figuren nedenfor.

Figur 69 : Plassering av målestasjon 1, Nymobakken 40 , sør for garasjen .

Måleresultatene s om foreligger for målestasjonen er vist i tabell en nedenfor .
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Tabell 11 : Støvnedfall resultater, målestasjon 1. Heen i perioden 18.06.12 - 18.07.13 (13 måleperioder)
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Figur 70 : Grafisk fremstilling av måleresultatene

Vurdering av måleresultatene

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet. Målepunktet kan kar akteriseres som lite forurenset.

B oligen Nymobakken 40 er relativt nær vegen og kan i tørre perioder bli utsatt for oppvirvlet
støv fra Nymob akken ved forbipasserende transport. T iltak mot støvnedfall kan eksempelvis
være å innføre feie - og spylerutiner av vegen og fukting av last .

Basert på de hittil utførte måleresultatene, forventes det at støvnedfall ikke blir vesentlig
endret for fremtidig situasjon . Det stilles imidlertid krav i reguleringsbestemmelsene om at
m åling av støvnedfall skal utføres samtidig med oppsta rt av grusuttak på gbnr. 92/2/2 for å
avdekke de faktiske forhold.
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Måling av mineralsk støvnedfall for Heen Grustak, juni 2012 - juni 2013 (13 måleperioder)
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6.8.3 Støy

Regelverk

T - 1442/2012

Klima - og Miljø de partementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T -
1442 /2012, legges til grunn ved behandling av planer og enkeltsaker etter plan - o g
bygningsloven. Retningslinjen kommer til anvendelse f.eks. ved etablering av ny støyende
virksomhet, samt ved reguleringsplanprosess for eksisterende virksomhet. Retningslinjen er
veiledende og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for
innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen.

Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU - regelverkets metoder og målestørrelser, og er
koordinert med støykrav gitt av Forurensningsforskriften og teknisk forskrift til plan - og
bygningsloven.

LDEN er A - veid ekvivalent støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 10 dB / 5 dB
ekstra tillegg på natt / kveld. Tidsperiodene dag, kveld og natt omfatter:

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter og krave t skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situas jonen man har ved
beregningene når beregningshøyden fastsettes. For uteplasser bruker man ofte å beregne
støy i 1,5 meter høyde over b akken/platting/balkongdekke for å gi et mer reelt inntrykk av
støybelastningen der man oppholder seg.

T - 1442/2012 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T - 1 442/2012 for detaljer)

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtend e tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold.

Anvendelse av retningslinjen T - 1442/2012:

Grenseverdier for inndeling av støysonene fra aktivitet tilknyttet masseuttak er vist i Tabell
12 . Iht. støyretningslinjen skal boliger og annen støyfølsom bebyggelse ikke ha støynivåer
som overstiger nedre grense for gul sone. Utdypninger:

Grenseverdiene for ekvivalentnivå fra masseuttak gjelder døgnmiddelverdier (verste
døgn).
Grenseverdien med impulslyd kommer til anvendelse når denne typen lyd opptrer
med gjennomsnitt mer enn 10 ganger pr. time. Med impulslyd menes kortvarige,
støtvise ly dtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen
«highly impulsive sound» som definert i T - 1442/2012 kap. 6. Pigging er typisk en slik
aktivitet.

Soneinndeling uten impulslyd er lagt til grunn på bakgrunn av støykarakteristikken til de ulike
kildene og aktivitetene som foregår i grustaket.
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Tabell 12 : Kriterier for soneinndeling for støy fra øvrig industri (uten helkontinuerlig drift).

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søn -
dager/helligdager

Utendørs
støynivå i
natt -
perioden kl.
23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søn -
dager/helligdager

Utendørs
støynivå i
natt -
perioden kl.
23 - 07

Øvrig
industri

Uten
impulslyd:

LDEN 55 dB1

Levening 50 dB2

Uten impulslyd:

Lørdag: LDEN 50 dB

Søndag: LDEN 45 dB Lnight 45 dB3

LAFmax 60 dB4

Uten
impulslyd:

LDEN 65 dB

Levening 60 dB

Uten impulslyd:

Lørdag: LDEN 60 dB

Søndag: LDEN 55 dB Lnight 55 dB

LAFmax 80 dB

Med
impulslyd:

LDEN 50 dB

Levening 45 dB

Med impulslyd:

Lørdag: LDEN 45 dB

Søndag: LDEN 40 dB

Med
impulslyd:

LDEN 60 dB

Levening 55 dB

Med impulslyd:

Lørdag: LDEN 55 dB

Søndag: LDEN 50 dB

Forutsetninger og metode

Generelt

Støy er beregnet med programmet Cadna A, versjon 4.3.1 44. Oppdraget er løst på grunnlag
av mottatt digitalt kartmateriale i 3D, informasjon innhentet på befaringer og møter, samt
støymålinger utført på stedet.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN be regnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter. Kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Med hensyn på beregningshøyde skal man imidlertid ta praktiske hensyn til den
aktuelle situasjonen og tilpasse beregnings høyden til denne. Eksempelvis bør beregning av
støy på uteplasser foretas ved en høyde på 1 ,5 til 2 meter over mark. 4 meter
beregningshøyde er som regel representativt for en lav 2. etg.

Det er beregnet støykoter samt støy i utvalgte beregningspunkter. St øykoter er linjer trukket
opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i et rutenett. Støykoter er
derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Det er i
beregningsmodellene benyttet rutenett på 1 0 x 1 0 met er mellom beregningspunktene. Alle
beregnede støyverdier presentert i dette notatet er beregnet som frittfeltsverdier, dvs. uten
fasaderefleksjon. Støy utenfor mest støyutsatte fasader er beregnet og vurdert.

Figur 71 viser sammenheng mellom økt omfang av støyende aktivitet og økning i støynivå.
Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring/økning i støyende aktiviteter
før dette gir seg utslag i en en dring av støynivået.

1 LDEN er A - vei d ekvivalent støynivå for dag - kveld - natt med 5 dB / 1 0 dB ekstra tillegg på kveld/natt. Tidspunktene
for de ulike periodene dag: kl. 07 - 1 9, kveld: kl. 1 9 - 23 og natt : kl. 23 - 07.
2 Levening er A - vei d ekvivalentnivå for 4 timers kvelds p eriode, kl. 1 9 - 23.
3 Lnight er A - vei d ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode, kl. 23 - 07.
4 LAF max er det A - veide maksimal nivå målt med tidskonstant «Fast» på 1 25 ms .
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Figur 71 : Sammenheng mellom økning i støyende aktivitet i % og økningen i støynivå i dB. Eksempelvis vil en
dobling av driftstiden for alle støyende aktiviteter i et massetaksområde gi en økning av LDEN med ca. 3 dB
dersom øvrige forutsetninger (støykildetyper, plassering, osv.) holdes konstant.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støynivå er f orholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 1 0 dB krever en tidobling i lydenergi.

Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå)
vil være merkbart, men det må en tidobling av lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at
støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå,
det kreves en reduksjon på 2 - 3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå.
Se Tabell 13 for oversikt.

Tabell 13 : Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.

Økning Reaksjon

1 dB Knapt merkbart

2 - 3 dB Merkbart

4 - 5 dB Godt merkbart

5 - 6 dB Vesentlig endring

8 - 10 dB Dobbelt så høyt

Maskiner, utstyr og støyende aktiviteter

Informasjonen om driftstider og støykilder er innhentet på befaring og i møte med
oppdragsgiver. Asplan Viak utførte befaring/støymålinger i eksisterende uttaksområde
15.11 .2012.

Utstyrspark og støyende aktiviteter som er lagt til grunn for beregningene:

% øk ning i støyende aktivitet
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Matestasjon/sandsikteverk: Finlay Terex 390
Hjullastere, diverse typer: CAT 972G, Hitatchi 330, CAT 9 66 G, Cat 950G
Lastebil med tipplan, diverse typer: Volvo N 12 , etc.
Mobil siktestasjon: Keestrack Explorer 1800
Stasjonært sikteanlegg med 3 stk siktere
St asjonært knuseanlegg: kjeftknuser, spindelknuser, etc.
Tipping av masser i mater til kvern
Transportbånd
Opplasting i uttaksområdet og produksjonsområdet
Lastebiltrafikk; 145 (Myrvang) og 37 (UNI CON) = 182 tunge kjøretøy inn/ut for
dagens situasjon og 170 (Myrvang) + 37 (UNI CON) + 90 (NorStone) = 2 97 tunge
kjøretøy inn/ut for fremtidig situasjon

I støyberegningsmodellene er de benyttede lydeffektnivåene for de stasjonære kildene
utregnet basert på støymålingene for dagens produksjonsutstyr. For de mobile kildene er det
benyttet erfaringsdata for tilsvarende støykilder og data fra målingene.

Driftstider

Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum. Det foregår ikke produksjon og uttak
av masser i helger. Kort beskrevet opereres det med to sett dri ftstider:

Anlegget i drift kl. 7 - 15:30 (normal drift)
Anlegget i drift kl. 6 - 22:00 (utvidet drift med to skift; kl. 6 - 14 / kl. 14 – 22)

Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift; hjullastere, matestasjon,
transportbånd, sikteanleg g, opplasting, etc., men ikke knusing. I beregningene er det lagt til
grunn utvidet drift (verste døgn).

For fremtidig situasjon er det lagt til grunn tilsvarende støykilder og driftstider som for dagens
situasjon, men med økt tungtrafikk inn/ut til områ det iht. trafikktall fra trafikkberegninger utført
av Asplan Viak, nærmere beskrevet i kap. 6.10 .

For fremtidig situasjon er det lagt til forventede støykilder tilknyttet NorStone AS sin aktivitet
ved uttak i nordøstlig del av omr ådet, gnr/bnr 92/2/2. Tilsvarende støykilder som benyttes av
Myrvang i uttaksområdet i dagens situasjon er her lagt til grunn.

Driftssituasjon

I støyberegningsmodellen er det tatt utgangspunkt i opplysninger fra oppdragsgiver,
driftsplan og observasjoner f ra befaring/støymåling:
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Massene blir tatt ut med hjullaster og lastet inn i et stasjonært anlegg. I anlegget
splittes massen opp i forskjellige fraksjoner.
Produksjon og uttak på ca. kotehøyde 170.
Masser tas ut av Myrvang og NorStone i retning mot nord, nordvest og nordøst, ned
til kote 1 70 i fase 1, og deretter inntil 2 meter over grunnvannsnivå i fase 2 . Figur 72
viser et 36 års perspektiv for uttak av masser ned ti l kote 1 70.

Figur 72 : Dagens situasjon (t.v.) og prinsipp for uttak av masser med 36 års perspektiv (t.h.).

Beregninger og vurderinger

Støy fra aktivitet tilknyttet masseuttak

Det er utført støyberegninger for aktivitet tilknyttet masseuttak, med utgangspunkt i
forutsetninger som beskrevet ovenfor . Tabell 14 viser en oversikt. Beregningen fo r fremtidig
situasjon omfatter aktivitet fra begge aktørene ( John Myrvang AS og NorStone AS).

Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1 442)»
er lagt til grunn for støysonegrensene og vurderingen e . Konsekvensutred ningen tar
utgangspunkt i nedre grenseverdi for gul støysone LDEN 55 dB (uten skjerpelse for impulslyd)
ved vurdering av konsekvensene.

Tabell 14 : Støysonekart for dagens og fremtidig situasjon.

Driftssituasjon Aktører Grenseverd i gul
støysone

Støysonekart Merknad

Dagens situasjon,
uttak på kote 170,
drift kl. 6 - 22

Myrvang AS LDEN 55 dB Figur 78 Reguleringsplanens avgrensning
er vist med lilla linje.

Fremtidig situasjon,
uttak på kote 170,
drift kl. 6 - 22

Myrvang AS /
NorStone AS

LDEN 55 dB Figur 79

Støykildene tilknyttet Myrvang AS
er driftet videre mot nordvest i
uttaskområdet. Støykildene
tilknyttet NorStone AS er driftet
mot nordøst i uttaksområdet.

Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at st øysonene primært
dekker arealer innenfor reguleringsplanens avgrensning. Støyende aktiviteter som foregår i
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produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utb redelse. Foto
fra befaring/støymåling i uttaksområdet er vist i Figur 73 og Figur 74 .

Figur 73 : Bruk av hjullaster ved uttak av masser i dagens uttaksområde på kote 170. Foto: Asplan Viak.

Figur 74 : Hjullaster fyller uttaksmasser i sandsikteverket i uttaksområdet på kote 170. Foto: Asplan Viak.

Som det fremgår av Figur 79 og Figur 80 ligger nærmeste n aboer på Hen i nordvest, Vågård
i nordøst og Nymoen i sørøst utenfor de beregnede støysonene i dagens og fremtidig
situasjon. Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122, Nymobakken 40, ligger tett opp til områdene
der det foregår støyende aktivitet i grustaket. So m det fremgår av støyberegningene i Figur
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79 og Figur 80 skjærer gul sone gj ennom sørvestre del av eiendommen. Det er utført en
supplerende punktberegning av utendørs støy LDEN ved denne boligen for dagens og
fremtidig situasjon, vist i henholdsvis
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Figur 75
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og Figur 76 .
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Figur 75 :
Dagens situasjon. Støysoner og punktberegning av uten dørs støy LDEN fra Heen Grustak ved boligen på eiendom
gnr/bnr 271/122.
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Figur 76 :
Fremtidig situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Heen Grustak ved boligen på
eiendom gnr/bnr 271/122.

Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger på kotehøyde 194. Dominerende støyende
aktivitet tilknyttet Heen Grustak foregår primært på kotehøyde rundt 170. Som det fremgår av
punktberegningene har boligen beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone . At støyende aktivitet foregår nede i grustaket og skjermes av terrenget imellom
er en forutsetning.

Til tross for boligens nærhet til Heen Grustak er det ikke foreslått støyreduserende tiltak for å
begrense støy tilknyttet uttak og produksjon. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og
boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon.

Støy fra massetransport

Lastebiltrafikken mellom Heen Grustak og E16/Hensmoveien benytter Nymobakken
(kommunal veg). Trafikktall fra trafikkanalysen er lagt til grunn ved beregni ng og vurdering av
vegtrafikkstøy fra Nymobakken:
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Dagens situasjon (år 2015): ÅDT 220
o Trafikkbidrag Myrvang AS: ÅDT 1 20
o Trafikkbidrag Unicon : ÅDT 48

Fremtidig situasjon (år 2035): ÅDT 3 0 0
o Trafikkbidrag Myrvang AS: ÅDT 140
o Trafikkbidrag Unicon: ÅDT 48
o Trafikkbidrag NorStone AS: ÅDT 63

Fartsgrense: 50 km/t

Beregning av vegtrafikkstøy fra Nymobakken for dagens og fremtidig situasjon er vist i

henholdsvis Figur
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77 og Figur 78 .
Figurene viser støysituasjonen ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/1 22, Nymobakken 40.
La ngs øvrig del av Nymobakken mellom Heen grustak og E1 6/Hensmoveien er det ikke
støyfølsom bebyggelse.
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Figur 77 : Dagens
situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Nymobakken ved boligen på eiendom gnr/bnr
271/ 122.
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Figur 78 : Fremtidig
situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Nymobakken ved boligen på eiendom gnr/bnr
271/122.

Normal praksis (ref. Støyretningslinjen T - 1 442/2012 med tilhørende veileder M - 128/201 4)
ved vurdering av slike situasjoner er at støyfølsom bebyggelse der støynivået endres
merkbart (> 3 dB) som følge av økt trafikk, utredes videre for støyreduserende tilt ak.
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Som det fremgår ved sammenligning av

Figur 77 og
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Figur 78
beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) ved boligen som følge av
trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone.

Oppsummering

Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Heen Grustak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes av
omkringliggende terreng.

Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen Grustak. Til tross for boligens
nærhet til grustaket er det ikke foreslått støyreduserende tiltak for å begrense støy tilknyttet
uttak og produksjon. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og boligen gir tilstrekkelig
støyreduksjon og boligen har beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone. At støyende aktivitet foregår nede i grustaket og skjermes av terrenget imellom
er en forutsetning.

Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene
i dagens situasjon og fremtidig situasjon.

Støysonenes utbredelse fra uttaksområdet forflyttes gradvis e tter hvert som masser tas ut
mot nord, nordvest og nordøst . Støysonenes utbredelse fra produksjonsområdet vil være
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mer konstant. Basert på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som
følge av reguleringsplanen til å primært være at støy tilkn yttet uttak og produksjon vil pågå
over lenger tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes
til å ha liten konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
flere lastebiler på Nymobakke n er en sannsynlig konsekvens.

Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs
støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone .
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Figur 79 : Dagens støysituasjon med uttak på kote 170
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Figur 80 : Fremtidig situasjon med uttak på kote 170
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6.9 Vanntema

6.9.1 Innled ning

I forbindelse med plan for framtidig uttak av sand - og grusmasser på Hensmoen er det behov
for å vurdere om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for Storetjern og Vesletjern inklusive
myrområdene rundt tjernene. Massene tas fra et stor t breelvdelta ( Hensmoen ) og de to
tjernene ligger i dødisgroper (grytehullsjøer) inne på moen.

Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene og
myrområdene rundt ikke blir berørt. Dersom det påvises eller er mulighet for utnyttbare
grunnvannsressurser innenfor framtidige massetaksgrenser , skal ressursen beskyttes ved at
det avsettes tilstrekkelig avstand mellom uttaksnivå og grunnvannsspeil.

Det er ett fellesvannverk og flere uttak av vann til enkelthus basert på grunnvan n i
Nymoenområdet og ved Østre Hen langs Begna. Flere av de private vannforsyningen vil
erstattes av kommunalt vann i forbindelse med pågående VA - utbygging i disse områdene.
Det er vurdert hvorvidt uttaket vil kunne påvirke drikkevannskilder basert på grun nvann
nedstrøms massetaket .

6.9.2 Naturforhold

Hensmoen er en stor breelvavsetning bygd opp til marin grense på ca. kote 200 og består av
grove, lagdelte masser. Vesletjern og Storetjern ligger i dødisgroper som såkalte
grytehullsjøer.

Grunnvannsnivå i avsetni ngen vil sannsynligvis korrespondere m ed elva (Begna), dvs. ligge
noe høyere enn elva med en gradient ut mot denne. Langs øvre del av avsetningen ligger
Begna på ca. kote 147.

Aktuelle problemstillinger

Storetjern som ligger nord for uttaksområdet er drikkevannskilde for ca. 30
husstander. Vesletjern er identifisert som en naturtypelokalitet og benyttes til
bading. Uttak ned til kote 150 vil redusere den naturlige beskyttelsen av
grunnvannsmagasinet under uttaksområdet.

Utredningsbehov

Det skal vurderes om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for S toretjern og
Vesletjern inklusive myrområdene rundt tjernene. Fremtidig uttaksnivå må avklares i
forhold til grunnvannsnivå og eventuell påvirkning av grunnvannsressursen må
identifiseres. Eventuell fare for forurensning beskrives i ROS - analysen.
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Figur 81 : Dagens massetak mot nord

6.9.3 Tidligere undersøkelser og vurderinger

Storetjern og Vesletjern er tidligere undersøkt i flere s ammenhenger og bl.a. vurdert av
Hanssen og Engelstad på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med
våtmarksvernet av Ådalselva og av Kåre Elgmork (rapport 1974 ) . Området (vannene med
tilgrensende områder) ble da foreslått som landskapsvernområde på grunnlag av naturtypen
(sandmo - biotop) og innsjøtype ut fra limnologi (acido - /oksitrofe).

Det er utført sonde boringer i løsmasser med massebeskrivelser, boringer gjenn om
løsmasser og videre i fjell (vann - og energiboringer) og etablert løsmassebrønner. Figur 84
viser lokalisering av tidligere utførte undersøkelser o g relevante data for boringene der dis se
finnes, se Tabell 15 .

Ringerike kommune v/ vannverket er i gang med å fremføre ny vannledning til beboerne på
Hen og Nymoen. I forbindelse med dette arbeidet er det utført registreringer av eksisterende
private drikkevannskilder. Registreringene er utført av COWI AS og omfatter lokalisering , og i
noen grad status , m ed tanke på hvilke private vannkilder som beholde s som
drikkevannskilde , og hvem som vil påkobles det nye kommunal e anlegg et .

Kartutsnittene på Figur 82 og 8 3 viser aktuelt område med brønner og nytt ledningsanlegg.
Nybyen Vannverk beholdes , og kun noen få husstander i dette området ønsker kommunalt
vann.
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Figur 82 : Eksisterende brønner og Nybyen vannverk, samt nye og eksi s terende vannledninger

Figur 83 : Eksisterende brønner og Østre Hen Vannverk, samt nye og eksisterende vannledninger

Østre Hen Vannverk er besluttet nedlagt. Her skal alle tilknyttes kommunalt vann. Det er
noen enkeltbrønner innimellom. Mesteparten ønsker kommunalt vann , men det er noen som
vil behold e egen brønn.
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Figur 84 : Brønner og boringer på Hensmoen . Blått er fjellborin g, gult er løsmassebrønner og rødt er sonderinger.
S onderingene sør for 11,12 og 14 gir ingen ny info. F jellblotning øst for og inntil Vesletjern er vis t med rosa i rød
sirkel.
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Tabell 15 : Data brønner og boringer

Brønn
nr

Type
boring

Lagdeling Total
dyp

Dyp til
grunnvann

Kote, ca. for
grunnvann

Kommen -
tarer

1 fjellbrønn 60
2 Filterbrønn Sand og grus 36 32 168 Til fjell?
3 Sand, grus 6 3,3 195 Til fjell?
4 fjellbrønn 0,5 m løsmasse over fjell 85
5 fjellbrønn 4 m løsmasse over fjell 120
6 Fjellbrønn,

energi
22,5 m til fjell 220 18 182 GV - nivå i

fjell
7 sondering finsand 6,5 Til fjell?
8 sondering finsand 7,6 Til fjell?
9 sondering finsand 15 Ikke fjell
10 sondering sand 19 Ikke fjell
11 sondering sand 31 Ikke fjell
12 sondering Sand, grus.

Finsand på 27 m
27 Ikke fjell

13 sondering sand 18 Ikke fjell
14 sondering sand 29 Antatt fjell

6.9.4 Utførte undersøkelser i forbindelse med planarbeidet

For å kunne dokumentere grunnvannsnivå mellom massetaket og Vesletjern er det etablert
to observasjonsbrønner sør for Vesletjern merket B1 og B2 på figuren nedenfor. Det er gjort
observasjoner av grunnva nnsnivå i B1 og B2 og brønnene er nivellert, dvs. tatt høyde i moh
på brønntopp. Boring ble gjennomført i uke 41, 2014 . N ivellering av brønntoppene ble utført
24.10.14.

Boringene B1 og B2 er også utført som fjellkontrollboringer, dvs. ført til fjell. Brøn n B1 er en
110 mm brønn i grustaket. Brønndimensjonen muliggjør uttak av vannprøver og brønnen ka n
i beste fall benyttes til uttak av grunnvann . For den nordre brønnen , B2 ved Vesletjern , er det
boret en 63 mm brønn som kun er egnet til logging av grunnvan nsnivå . For begge brønnene
er forboret med foringsrør på ca . 200 mm for uttak av masseprøver for hver meter.

Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for påvirkning på Vesletjern og Storetjern,
løsmassenes egenskaper med tanke på beskyttelse av underliggende grunnvann, og
behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter uttak av masser. Boringene gir
også dybde til fjell og tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over fjell i borpunktene.

Det er utført flere dybdemålinger sentralt i Vesle tjern. Målingene viste at største dyp er ca.
6,7 m ved relativt høy vannstand i tjernet. Samtidig ble det målt temperatur, oksygen i mg/l,
ledningsevne og pH. Oksygenmetning er beregnet.
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Figur 85 : Lokalisering av etablerte observasjonsbrønner med koordinater og nivellerte høyder

Tabell 16 : Loggprofil fra Vesletjern

Loggpunkt Temp
(C)

Oksygen
(mg/L)

Oksygen -
metning (%) pH

Ledningsevne
(µS/cm)

Dyp
(m)

1 6.24 3.98 33.2 6.57 13.1 5.47

2 6.14 4.02 33.4 6.54 13.1 5.63
3 6.14 4.03 33.5 6.43 14.4 6.14

4 5.99 3.99 33.1 6.38 17.0 5.14
5 5.95 4.04 33.4 6.30 13.0 3.63
6 5.87 4.17 34.4 5.92 17.7 6.61

7 5.85 3.97 32.8 5.74 35.7 6.41
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6.9.6 Vurderinger

Figuren nedenfor viser et skjematisk profil basert på data for grunnvannsnivå i B1 og B2,
data fra logging av Vesletjern (6,7 m dypt) , terrenghøyder og dyp til fjell registrert ved boring i
B1 og B2.

Figur 86 : Skjematisk snitt fra Begna til B1 og videre til B2 og Vesletjern

Snittet i Figur 86 viser profilet fra Begna (Hensfossen) til B1 (fra sørvest mot nordøst) og til
B2 og Vesletjern (fra sørøst mot nordvest) med terreng (grønt), grunnvannsnivå (blått) og fjell
(grått).

Nivå for grunnvann og fjell finnes bare fra tre punkter lang s en lang li nje, dvs. fra Begna ved
Hensfossen, ved B1 og ved B2. Få observasjonspunkter gi r betydelige usikkerheter i 3D.
Fjelltopografien er sannsynligvis preget av mindre koller og kløfter under løsmassedekket og
grunnvannet kan styres og ligge i flere «bassenger» avhengig av fjellgrunn.

Observasjonene av grunnvannsnivå, med særlig vekt på observasjoner i B2, viser at
grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 meter under bunnen av Vesletjern . Vesletjern er et
såkalt hengende vannspeil og er ikke påvirket av grunnvanne t og grunnvannsnivå i
løsmassene under tjernområdet. En eventuell påvirkning på grunnvannsnivået ved uttak av
masser vil ikke påvirke Vesletjern eller myrområdene rundet tjernet.

Det er fjell opp til kote 196 inntil og vest for Vesletjern . Mellom Vesletjer n og Storetjern går
terrenget opp til kote 208, dvs. ca. 8 meter høyere en terrasseflata på Hensmoen for øvrig.
Det er svært sannsynlig at det er områder med relativt grunt på fjell mellom Vesletjern og
Storetjern. Fjelltopografien vil være styrende for gr unnvannsnivå i området nord for
Vesletjern og i området rundt Storetjern.

Figur 87 : Profilsnitt fra nordsiden av Vesletjern, gjennom B2 og B1 og videre i rett linje gjennom dagens
masseuttak. Profilet viser dybde til fjell, grunnvann og uttak av masser ned til 2 meter over grunnvannsnivå

Figur 87 viser p rofilsnitt fra nord siden av Vesletjern , gjennom B 2 og B1 og videre i r ett linje
gjennom dagens massetak. Profilet viser dybde til fjell og grunnvann i brønnene B1 og B2 ,
og antatt dybde til fjell og grunnvann langs hele profilet. Profilet viser Vesletjern med målte
dybder relatert til grunnvannsnivå.

Vesletjern
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På grunn av usikkerhet m ed hensyn på grunnvannsnivå under hele det framtidige
uttaksområdet , og ønsket om å en maksimal utnyttelse av ressursen , er det valgt å legge inn
planbestemmelse om uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå. Profilet på Figur 87 viser anbefalt
uttaksnivå inntil 2 m over grunnvannsnivå innenfor plangrensen . Planlagt uttak inntil 2 m over
grunnvannsnivå forutsetter at det etableres observasjonsbrønner for regis trering av
grunnvannsnivå i god tid før massene er tatt ut til aktuelt nivå. Dette er sikret i
reguleringsbestemmelsene.

Profilet i Figur 87 er basert på observasjoner og data fra to borebrønner. Det er grunn til å
anta at grunnvannsnivået i hele profilet, dvs. grunnvannsgradienten er noenlunde korrekt
vurdert, både mellom brønnene, men også nord for B1 og sør for B2. Vurderingen av
grunnvanns nivået er også basert på nivået i Begna.

Også dybde til fjell i profilet på Figur 87 er basert på kun to punkter, B1 og B2. Dette er et
mangelfullt gr unnlag for en slik vurdering . Fj elltopografien er sannsynlig langt mer kupert og
kan avvike betydelig fra det som er skissert .

Det må også understrekes at profilet i Figur 87 kun illustrerer forholdet m ed hensyn på
grunnvann og fjell i to dimensjoner. Et tilsvarende profil lenger øst vil kunne avvike vesentlig
fra profilet på Figur 87 , og det vil bli behov for framtidige boringer for registrering av
grunnvann, fjelldyp og informasjon om massenes sammensetning som grunnlag for
ressursvurdering og uttaksdybde .

Grunnvann som strømmer under massetaket vi l drenere mot Begna med sannsynlig
strømningsretning mot sør - sørvest, dvs. mot området som forsynes fra private
drikkevannskilder i Nymoen - området. Uten at forholdene er unders økt i detalj, vil vi anta at
de private vanninntakene i dette området er ulike , alt fra enkle kildeinntak til gravde brønner
og ev . grunne borede løsmassebrønner. Råvannskilden er grunnvann fra kilder og
grunnvannsutslag.

Nybyen Vannverk beholdes og kun noen få husstander i dette området ønsker kommunalt
vann. Grunnvann som mater brøn ner og kildeutslag i dette området vil delvis kunne komme
fra området med dagens masseuttak og også fra området for framtidig masseuttak.

Østre Hen Vannverk er besluttet nedlagt og tilknyttes kommunalt vann. Det er imidlertid
fortsatt noen som vil beholde egen brønn. Dette området ligger oppstrøms planlagt
masseuttak og grunnvannsstrømmen til kildeområdet kommer fra nordøst og oppstrøms
planlagt masseuttak.

6.9.7 Kon klusjon

En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke
påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket , og
observasjoner av grunnvannsnivå indikere r tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med
grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under planlagt
massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgrenset
til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser innt il 2 m over grunnvannsnivå må i framtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sand laget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået , gir tilstrekkelig
beskyttelse av grunnvannet. Utførte boringer viser også at massene som er påtruffet på dette
nivået er finkornige og gir god beskyttelse.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot nedenforliggende
drikkevannskilder i Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som tas u t til
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drikkevann for private vannforsyninger. E t gjenværende sandlag på minst 2 m over
grunnvann under massetaket , vil gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

D et er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mo t forurensning. Uttak av
sand inntil 2 meter over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
reguleringsplan forslaget. H åndtering og forebyggende tiltak ved lagring av drivstoff ,
kjemikalier og oljeprodukter ivaretas i for urensningsforskriften kap. 18. F or eventuelle
nedgravde oljetanker gjelder kap. 1 i samme forskrift.

6.10 Transport og trafikk

6.10.1 Innledning

I forbindelse med plan for framtidig uttak av sand - og grusmasser på Hensmoen er det behov
for å vurdere de trafikale konsekvensene for lokalvegnett og beboere i området. Det er vik tig
å sørge for at utbyggingen lar seg gjennomføre uten større konsekvenser for beboere på
Vågård og trafikk til - fra Hensmoen industriområde.

Viktige temaer er trafikksikkerhet i Nymobakken og fremkommelighet i krysset E16 -
Hensmoveien.

6.10.2 Dagens situasjon

Dagens t rafikkmengder – ÅDT 2015

I Figur 88 er anslått trafikk for de viktigste vegene f o r trafikk til og fra Hensmoen sandtak vist.
Trafikk inn Hensmoveien er anslått med bakgrunn i differansen mellom trafikk nord og sør for
krysset ved E16 . Trafikktallene på E16 er hentet fra NVDB og det er årsdøgntrafikk som er
oppgitt (ÅDT).

Det vil i all hovedsak være trafikk til - fra planområdet som benytter Nymobakken nord for
Nymoen boligområde , men det legges inn en øvrig lokaltrafikk på 5 0 ÅDT for å ta høyde for

Aktuelle problemstillinger

Planforslaget vil medføre økt trafikk med tunge kjøretøy da det er to virksomheter
som skal drive parallelt. Trafikkbildet vil også vare over flere år. Transport fra
anlegget kan medføre ulemper for myke trafikanter.

Trafikksituasjonen etter at grusuttaket er avsluttet er det ikke grunnlag for å gi
nærmere vurdering av nå.

Utredningsbehov

Omfanget av den samlede trafikkgenerering f or dagens og fremtidig virksomhet skal
beskrives og vurderes opp mot vegens standard. Det skal gjennomføres en
vurdering av krysset E16 - Hensmoveien med tanke på den trafikkøkningen tiltaket
medfører. Trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleve ger skal vurderes.
Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.
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trafikk fra Nymoen til Hensmoen. I planprogrammet er det oppgitt at halvparten av
uttaksmen gden blir levert til bedrifter på Hensmoen (Unicon og Spenncon) , og den
resterende halvpart blir fraktet med bil ut på E16 til forbrukerne.
Tabell 17 viser beregnet eksisterende trafikk til - fra Myrvang sandtak . VDT står for
virkedøgnstrafikk og representerer gjennomsnittlig døgntrafikk man - fre. Det er regnet med
230 arbeidsdager i året, og at hver ansatt i snitt genererer 2,5 bilturer per dag (Hb V713
Trafikkberegninger) .

Tabell 17 Dagens trafikk til planområdet

Figur 88 ÅDT på vegnettet i 2015
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Trafikkulykker i årene 2007 - 14

Det har vært f ire ulykker på lokalvegnettet ved planområdet, alle med lettere skade som
utfall. Av disse er det kun et ulykkessted som vil trafikkeres av trafikk til og fra planområdet .
Det er ulykken i Nymobakken (jfr. Figur 89 ) . Denne ulykken er en møteulykke som hendte på
vinterføre i et område med god sikt. Iht. rapporterte ulykker er det ingenting som tilsier at
veien inn til planområdet er trafikkfarlig.

Figur 89 Ulykker på lokalvegnettet ved planområdet. Grønne ringer indi kerer ulykker med lettere skade

Kollektivtilbud

Brakar AS trafikkerer området med rutebuss 232. D enne stopper på Vågård, Hensmoen
industriområde og Nymoen. For ansatte i planområdet vil det være tre avganger om
morgenen og to avganger etter endt arbeidstid som kan benyttes.

Figur 90 De tre nærmeste bussholdeplassene til planområdet
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Myke trafikanter

Det er ikke eget tilbud til myke trafikanter i Nymobakken . Det betyr at gående og syklende
mellom Nymoen og Hensmoen Industriområde og Vågård boligområde vil måtte bruke
veibanen. For skole - el e ver på Vågård er det om lag 6 km til barne - og ungdomskolene i
Hønefoss (Ullerål og Hov). Avst anden gjør at elevene har rett til skoleskyss , og dermed bør
ikke Nymobakken regnes som skolevei.

Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter , og beregnet fremtidig ÅDT er 3 00 (jfr.
kapittel 6.1 0 .3 ) . Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være krav til eget til bud for gang - og
sykkeltrafikken på en vei av denne typen (Sa3).

Figur 91 Kart over de lokale boligområdene
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6.10.3 Konsekvensvurdering

Generell trafikkvekst på E16

For å beregne en generell årlig trafikkvekst på E16, er det benyttet data fra et tellepunkt
lenger nord (jfr.

Figur 92 ). Ut i fra telledataene er det beregnet at de t har vært ca. 2 % årlig trafikkvekst i
perioden 2004 - 2008. Den samme trafikkveksten benyttes til å fremskrive trafikken på E16
Ådalsveien nord fo r Hensmoen .

Figur 92 Tellepunkt på E16 benyttet for å estimere generell vekst er markert med rød ring.

Trafikkmengder etter utbygging – ÅDT 2035

Beregnet fremtidige trafikkmengder etter etablering av ny aktør ved sandtaket (NorStone) er
vist i Figur 93 og
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Tabell 18 . I Hensmoveien er det i tillegg lagt inn en trafikkvekst fra Spenn con Rail sitt områd e
på 200 ÅDT. Denne økningen er basert på COWI si tt trafikknotat datert 17.april 2015 i
forbindelse med nylig vedtatt d etaljregulering for Spenncon Rail Hensmoen og Vågård
skytebane .

Totalt er det beregnet en trafikk til planområdet på 250 ÅDT etter utbygging. Dett e innebærer
en trafikkvekst på 8 0 ÅDT. I Nymobakken nord er trafikken anslått til 300 ÅDT.
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Tabell 18 Fremtidig trafikk til planområdet

Figur 93 Beregnet ÅDT år 2035

Atkomst til sandtaket

Dagens utforming av atkomsten til sandtaket gir god fremkommelighet for lastebiler og andre
kjøretøyer. Radien for venstre - eller hø y re svinging vurderes som stor nok. For avkjørsler
med ÅDT > 50, bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkelkurve med radius R = 9 m.
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Figur 94 Avkjøring til Heen sandtak i Nymobakken

Med hastighetsnivå på 60 km/t skal L2 være på 6 meter med mer enn 50 i ÅDT. L1=Ls
(stoppsikten) vil være på 60 meter for en rettstrekning av denne ty pe veg (Sa3). Dette er
basert på Statens vegvesens håndbok N100 og utforming etter krav for avkjørsler vist i Figur
95 . Sikt i atkomsten til sandtaket vurderes som god og tilfredsstiller disse kravene.

Figur 95 Siktkrav i avkjørsler fra Håndbok N100

K ryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien X E16 Ådalsveien som
adkomst fra hovedveinettet . Dette krysset er i dag kanalisert som vist i Figur 96 og Figur 97 .
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Figur 96 Flyfoto av kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Figur 97 Vegbilde av kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Kap asitetsberegninger av krysset

Som tidligere beskrevet er det i dagens situasjon 4.650 ÅDT på E16 nord for krysset og
6.700 ÅDT sør for krysset. Basert på dette anslås trafikken i Hensmoveien til 2.500 ÅDT i år
2015.

Kapasitetsberegninger av krysset gjøres basert på timetrafikk. Timetrafikken i krysset er
beregnet ut i fra døgntr afikkmengdene. Det er anslått at 12 % av døgntrafikken finner sted i
den mest trafikkerte ettermiddagstimen, og om morgenen er det anslått mellom 10 - 12 %
avhengig av tilfart.

Beregninger av kryssets kapasitet er gjort ved hjelp av kryssberegningsverktøyet SIDRA 6.1.
SIDRA er et dataverktøy for detaljert beregning og vurdering av kapasitets - og
avviklingsforhold i ulike krysstyper. Programmet beregner en rekke parametere for vur dering
av kryssløsninger som for eksempel kapasitetsutnyttelse , forsinkelser og kølengde . En stor
fordel med SIDRA er at det er enkelt å sammenligne ulike kryssløsninger for å finne fram til
den mest optimale regulering.
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En belastningsgrad på 0,5 tilsvarer at halvparten av den teoretiske kapasiteten er brukt opp. I
teorien vil man unngå belastningsgrader over 0,85 når man planlegger et kryss. For
vi keplikt kryss ligger denne belastningsgraden noe lavere.

Figur 98 viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene.

Figur 98 Utforming lagt til grunn for beregninger av kapasitet i kryss

Kapasitetsberegninger av dagens situasjon er vist i Figur 99 . Det er svært lave verdier for
både forsinkelse og kapasitetsutnyttelse per tilfart. Kapasitetsberegningene viser med andre
ord at det ikke er noe trafikkavviklingsproblemer i krysset hverken i morgen - eller
ettermiddagsrushet. Det stemmer godt overens med feltobservasjoner av krysset.

Figur 99 Kapasitetsberegninger av krysset ved E16 i år 2015, morgentim e til venstre og ettermiddagstime til
høyre . I boksene er belastningsgrad og gjennomsnittlig forsinkelse per veg arm vist.

Kapasitetsberegninger av fremtidig situasjon, etter utbygging, er vist i Figur 100 .
Kapasitetsutnyttelsen øker noe på E1 6, som følge av beregnet trafikkvekst, men det er
fortsatt ingen trafikale problemer i krysset.
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Figur 100 Kapasitetsberegninger av krysset ved E16 i år 2035, morgentime til venstre og ettermiddagstime til
høyre. I boksene er belastningsgrad og gjennomsnittl ig forsinkelse per veiarm vist.

Kapasitetsberegningene av fremtidig situasjon viser at det er en stor re st kapasitet i krysset.
Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i
dette krysset i fremtiden, selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn
det som er beregnet.
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6.11 Sysselsetting – samfunnsmessige konsekvenser

6.11.1 Vurdering

John Myrvang AS driver i dag Heen Grustak . Gjennom reguleringsplanforslaget sikres
langsiktighet for bedriften, samt legger til rette for at NorStone AS kan etablere seg på
Hensmoen.

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . John Myrvang AS antar at fremtidig årlig uttak vil ligge på
300 000 tonn/år mo t dagens uttaksmengde som ligger opp mot 250 000 tonn/år. Økningen vil
trolig ha marginal innvirkning på antall sysselsatte.

Planforslaget legger til rette for at en ny grusprodusent, Norstone AS, etablerer seg på
Hensmoen. NorStone AS planlegger å ta ut ca. 150 000 tonn/år som vil generere 4 - 5 nye
årsverk.

NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med skatteinntekter til kommunen fra
de ansatte, bedrifts - og eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold .

I 2011 var d et iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir
således ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av
små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapningen og
skatteinntektene i regionen.

D et er tre industribedrifter på Hensmoen som John Myrvang AS leverer råstoff til. Disse
bedriftene syss elsetter til sammen ca. 250 personer, og drar fordel av beliggenheten nær
sandforekomsten. Uten fremtidig drift i sandtake t kan disse virksomhetene bli tvunget til å
flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.

Utredningsbehov

Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng.
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6.12 Sikkerhet og istandsetting

6.12.1 Istandsetting av området etter avsluttet drift

For å sikre at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et landskap som tar
hensyn til de naturgitte kvalitetene i området, har reguleringsplanen bestemmelser om
hvordan skråninger og annet terreng skal behandles og revegeteres . Det er og så stilt krav
om at produksjonsanlegg og andre installasjoner skal fjernes når driften avsluttes .
Planforslaget beskriver et hovedgrep hvor uttaket og revegeteringen foregår etappevis
ettersom massene er ferdig tatt ut til endelig bunnivå. Fortløpende reve getering før endelig
bunnivå er nådd, er uheldig da jord og planter vil spre seg og forurense ressursen .

Etter at det foreligger godkjent reguleringsplan, må John Myrvang AS søke om utvidet
konsesjonsområde ved sin driftskonsesjon samt at NorStone AS må sø ke om
driftskonsesjon. Direktoratet for mineralforvaltning vil etter Minerallovens § 51 stille krav om
økonomisk sikkerhetsstillelse som sikrer penger til istandsetting av uttaksområdet dersom
bedriften e skulle gå konkurs .

6.12.2 Etterbruk av området

Underveis i planarbeidet har det vært drøftet hvordan man vil bruke området etter at alle
massene er tatt ut . Mulig etterbruk kan, avhengig av grunneiers ønske/ kommunens behov,
for eksempel være utbyggingsområder (næring, industri), deponiområde eller
LNF/friluftsområ de.

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er
ferdig tatt ut. Kommuneplanen er derfor det rette verktøyet for å avklare etterbruken av
området.

ROS - analyser er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å kartlegge risiko og sårbarhet. I
henhold til Plan - og bygningslovens § 4 - 3 skal risiko - og sårbarhetsanalyser gjennomføres i
forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging. Funn fra analysene skal integreres og
følges opp i reguleringsplanen. ROS - analysen vil vedlegges planforslaget.

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet sk al settes i stand. Det skal vurderes
om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres.
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7 RISI KO OG SÅRBARH ETS AN ALYSE
7.1.1 Bakgrunn

I følge plan - og bygningslovens § 4 - 3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbygging påse at risiko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal
vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egn et for formålet,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS -
analysen skal ivareta dette kravet.

Planforslaget legger til rette for drift av sand - og grusuttak, samt videreføring av eksisterende
industrielle virksomh eter (industriformål) . For nærmere detaljer om planområdet vises det til
planbeskrivelsen.

7.1.2 Metode

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB5.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og t ilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser s om direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen ). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsy nlighet for uønsket hendelse er delt i:

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en
hendelse har stort omfang.
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har
middels stort omfang.
M indre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har
lite omfang.
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn
hvert 100. år; en hendelse har marginalt omfang.

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser :

Personskade Miljøskade Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins

5 Systematisk samfunnssikkerhets - og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).
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3. Alvorlig Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlings -
krevende skade

System settes ut av drift
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell
nedenfor .

Tabell 19 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.
Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.
Hendelser i gule felt: Overvåkes; tilta k vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig.
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Analysen er utarbeidet på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen og
kilder som er angitt i kap. 7.1. 8 .

7.1.3 Overordnet risikosituasjon

I følge p lanprogram for revisjon av kommuneplanen for Ringerike kommune til perioden
2013 - 2025 skal det utarbeides en ROS - analyse som vil ligge til grunn for kommunens
planlegging. Det ligger ingen føringer i gjeldende kommuneplan i forhold til risiko og
sårbarhet som vedrører driften av sanduttaket på Hensmoen .

7.1.4 Uønskede hendelser, risiko og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige t iltak er sammenfattet i tabell nedenfor .
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Tabell 20 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei

2. Snø - /isskred Nei

3. Løsmasseskred Nei

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Tidevannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Nei

8. Vindutsatt Nei

9. Radon Nei

10. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei

11. Annen naturrisiko Nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm

Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

12. Sårbar flora Nei Ingen naturtypelokaliteter
registrert, ingen rødlistearter
registrert innenfor
planområdet.
Naturtypelokaliteter
registrert i influensområdet

13. Sårbar fauna/fisk Nei

14. Naturvernområder Nei

15. Vassdragsområder Nei

16. Automatisk fredete
kulturminner

Nei 13 ikke fredete arkeologiske
minner innenfor planområdet
er identifisert.

17. Nyere tids kulturminne/ - miljø Nei

18. Viktige landbruksområder
( både jord - /skogressurser og
kulturlandskap )

Nei

19. Parker og friluftsområder Ja 4 2 Høy bruksfrekvens i plan - og
influensområdet i dag. Deler
av den flate moen
forsvinner, se kapittel
friluftsliv i planbeskrivelsen.
Se også kap. 7 .1.5 .

20. Andre sårbare områder Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

21. Vei, bru, knutepunkt Nei Atkomst til området vil bli fra
eksisterende og ny atkomst
fra Nymobakken

22. Havn, kaianlegg, farleder Nei

23. Sykehus/ - hjem, andre inst. Nei

24. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstid mm)

Nei

25. Kraftforsyning Ja 3 1 H øyspenttraseer (22 kV)
innenfor plan området må
justeres/flyttes i samråd med
R ingeriks - K raft .

26. Vannforsyning og avløpsnett Ja 1 3 Tiltaket kan gjennomføres
uten å påvirke
drikkevannsbrønner. Østre
Hen Vannverk (vann fra
Storetjern) skal legges ned.
Se også pkt. 33.

27. Forsvarsområde Nei

28. Tilfluktsrom Nei

29. Annen infrastruktur Nei

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:

30. Kilder til akutt forurensning
ved planområdet

Nei

31. Tiltak i planområdet som
medfører fare for akutt
forurensning

Nei Se pkt. 33

32. Kilder til permanent
forurensning ved
planområdet

Nei

33. Tiltak i planområdet som
medfører fare for
forurensning til grunn eller
sjø/vassdrag

Ja 2 2 Lagertanker for olje/drivstoff
skal stå på tett underlag/kar
med volum som gir mulighet
for oppsamling av alt innhold
ved evt. lekkasje i henhold til
kap. 18 i
forurensningsforskriften. For
eventuelt fremtidige
nedgravde tanker gjelder
f orurensningsforskriften kap.
1.

Se også kap. 7 .1. 7

34. Forurenset grunn Nei

35. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

36. Område for avfallsbehandling Nei

37. Luftforurensning (støv) Ja 3 1 Dagens drift videreføres
samtidig som det tilkommer
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak
en ny aktør. Støvmålinger
ved dagens drift viser at
støvnedfallskonsentrasjonen
er under grenseverdien gitt
av forurensningsforskriften .
Det stilles krav om nye
støvmålinger når drift av
grusuttak for eiendom 92/2/2
er påbegynt.

38. Kilder til støybelastning ved
planområdet (inkl trafikk)

Nei

39. Planen/tiltaket medfører økt
støybelastning

Ja 3 1 Dagens drift videreføres
samt at det tilkommer en ny
aktør. Støykotekart viser
minimal støyutbredelse til
omkringliggende områder
ved full drift på kote 170 .
T rafikkøkningen på
Nymobakken gi r 2 dB økt
støynivå for den utsatte
naboen på gbnr.171/122 .
Boligen ligger utenfor gul
støysone.

40. Høyspentlinje
(elektromagne tisk stråling)

Ja 1 1 H øyspentlinjer i
planområdet . Det tillates
ikke oppført bygninger eller
anlegg innenfor
hensynssone H_370.

41. Skog - /lyngbrann Nei

42. Dambrudd Nei

43. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

44. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Ja 1 2 Uttak sskråninger. Driften
sikres ih t . mineralloven.

45. Oljekatastrofeområde Nei

46. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

Nei

47. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 2 2 Se kap. 7 .1. 7

48. Ulykke med gående/syklende Ja 2 2 Se kap. 7. 1. 7

49. Andre ulykkespunkter langs
veg.

Nei

50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

Nei

51. Er det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Nei

52. Annen virksomhetsrisiko Nei
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Tabell 21 Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 19

3. Sannsynlig 25, 37, 39

2. Mindre sannsynlig 33, 47, 48

1. Lite sannsynlig 40 44 26

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell overfor . Det er ikke identifisert slik e
hendelse r /situasjon er i planområdet . Risikosituasjonen oppsummeres i etterfølgende
kapitler.

7.1.5 Sårbare naturområder og kulturmiljøer

Hendelse 19 . Tilgjengelig areal for friluftsliv på Hensmoen vil gradvis reduseres i størrelse,
og tiltaket vil på sikt kunne påvirke bruken av området. Hens moen vil bli noe mindre attraktiv
for orienteringsidretten. Området grenser til større sammenhengende skogsområder på
østsiden av E16 som brukes i friluftslivssammenheng: Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen. Støybidraget til friluftsområdet er marginalt , og vil ikke påvi rke bru ken av
området.

Avbøtende tiltak : Planforslaget vil beslaglegge arealer og fjerne enkelte skogsbilveger som i
dag benyttes til friluftsformål. Skogsbilvegene kan imidlertid enkelt opprettholdes ved at de
legges om etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes
lengst mulig.

7.1.6 Teknisk og sosial infrastruktur

Hendelse 25 . Stolpepunkt for kraftlinjer skal flyttes før de blir berørt av sanduttaket. Flytting
av stolper/fundamenter skal utføres i samråd med Ringeriks - Kraft. Kraftlinjene er sikret i
reguleringsplanen med hensynssoner.

Hendelse 26 . Drikkevannsbrønner/grunnvann er sikret ved at de to første meter av
sandressursen over grunnvannsnivået ikke skal tas ut. Dette laget er finkornet og godt egnet
til beskyttelse fra driften av sanduttaket.

7.1.7 Virksomhetsrisiko

Hendelse 33. Lagring/påfylling av olje/drivstoff skal foregå på sikkert sted for å unngå
forurensning til grunn. Maskiner/kjøretøy parkeres ved maskinhallen utenom driftstiden.

Hendelse 37 . Måleresultatene viser lave mineralske støvnedfall, og ligger lavere enn 1/3 av
utslippskrav i forurensningsforskriften.

Hendelse 39 . Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at støysonene
primært dekker arealer innenfor reguleringsplanens avgrensning. Stø yende aktiviteter som
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foregår i produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse.
Trafikkøkningen på Nymobakken som følge av etablering av en ny grus produsent vil gi 2 dB
økt støynivå for den utsatte naboen på gbnr.171/122 , men boligen vil fortsatt ligge utenfor gul
støysone .

Hendelse 40 . I p lanområdet ligger 2 høyspentlinjer.

Hendelse 44 . Uttaksskråninger sikres i h enhold til mineralloven ved hjelp av skilting av
uttaksområde/anleggsområde.

Hendelse 47 . Vurderingene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.

Generell traffikkvekst frem til 2035 samt etablering av nytt grustak, medfører en trafikkvekst
på 100 ÅDT i Nymo bakken . Trafikkveksten gir fortsatt god trafikkavvikling i krysset
Hensmoveien - E16 selv om forsinkelsen for biler fra Hensmoveien øker noe.
K apasitetsberegningene av fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset.

Hendelse 48 . Vurderi ngene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.
Det antas et lavt antall gående og syklende langs Nymobakken . Det kjører skolebuss på
strekningen.

7.1.8 Kilder

Oversikt over nasjonale databaser:

www. skrednett.no
Kommuneplanen for Ringerike kommune 2007 - 2019
P lanprogram for revisjon av kommuneplan for Ringeri ke kommune til perioden 2013 -
202 5, fastsatt i kommunestyre 2 0 .0 6 .2013.
www.nve.no – kartkatalog fra NVE – nettanlegg
www.ringerike.kommune.no – kommunens kartdatabase
Opplysninger som fremgår av planbeskrivelsen
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8 PLANPROSESS OG MEDVI RKNING
I forkant av den formelle planprosessen med regulering av grusuttaket på Hen ble det etter
avtale med Ringerike kommune utarbeidet en forstudie for videre uttak av grusressursen på
Hen . Hensikten med forstudien var å vurdere mulige konsekvenser av en utvidet
uttaksgrense i forhold til areal avsatt i kommuneplanen. Forstudien b le sendt på høring til
naboer, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. I løpet av høringsperioden kom
det inn 15 merknader.

Uttalelsene var i hovedsak negative til en utvidet uttaksgrense, og tiltakshaver ne valgte å gå
videre med areal avsatt i kommuneplanen.

Nedenfor er det gjort en kort oppsummering av planprosess og medvirkning i forbindelse
med planarbeidet

Oppstartsmøte i kommunen
Høring av f orstudie for videre uttak av grusressursen på Hen
Politisk vedtak om oppstart av planarbeid
Varsel o m oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram
Fastsetting av planprogram (oktober 2013)
Medvirkningsmøte 24.03.14, merknadene er innarbeidet i planforslaget så langt det
har latt seg gjøre .
Kontakt med Fossekallen IL, O - lag.
Møte med As bjørn Granheim sammen med planmyndigheten (kommunen) 27.05.14

8.1 Offentlig ettersyn av planprogram og innkomne merknader

Forslag til planprogram ble sendt på høring til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige
myndigheter i perioden 1. juni til 8. august 2013. I løpet av høringsperioden kom det inn 13
uttalelser. I perioden mellom høring av forstudien og høring av planprogrammet kom det inn
3 høringsuttalelser. Planprogrammet ble fastsatt av Hovedkomiteen for miljø - og
arealforvaltning den 15. oktober 201 3. Nedenfor er gitt en oppsummering av uttalelsene med
tiltakshavernes kommentar.

Offentlige instanser

Nr. Uttalelse fra Datert

1 Fylkesmannen i Buskerud 08.06.2013

2 Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 16.07.2013

3 Direktoratet for mineralforvaltning 03.07.2013

4 Statens Vegvesen 25.07.2013

5 Jernbaneverket 07.08.2013

6 Ringerike kommune, miljørettet helsevern 08.08.2013
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Organisasjoner og næringsliv

Nr. Uttalelse fra Datert

7 Norsk Bergindustri 05.08.2013

8 Ringerike Venstre 06.08.2013

9 Miljøvernforbundet Hønefoss 07.08.2013

Private

Nr. Uttalelse fra Datert

10 Harry Dahl, mottatt Ringerike kommune 07.08.2013 udatert

11 Roy Arild Heen og Beate Skollerud 12.07.2013

12 Berit og Jan Heen 08.08.2013

13 Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen 08.08.2013

Oversikt over innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om
planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram:

Nr. Uttalelse fra Datert

14 Norges Miljøvernforbund. Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og Nymoen 14.01.2013

15 Norges Miljøvernforbund 13.05.2013

16 Harry Dahl 24.04.2013

8.2 Generelle/felles kommentarer til innkomne uttalelser

Mange av uttalelsene til private og organisasjoner er negative til det påbegynte planarbeidet,
og begrunner dette med blant annet hensynet til støy/støv, friluftsliv, bebyggelse og nærmiljø
samt at det rettes kritikk til kommunens medvirkningsprosess da ar ealet ble avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det stilles også krav om at tiltakshaver skal utrede
lokaliseringsalternativer.

Oppstart av planarbeidet er godkjent/vedtatt i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning i
møte 22.4.2013 og i Formannskapet 14. mai 2013. Tiltakshaverne fikk da aksept for å starte
planlegging i henhold til kommuneplanen.

Nedenfor kommenteres et utvalg av tema som tas opp av flere av høringsparter (private og
organisasjoner). For øvrig vises det til forslagsstillers kommentar til de enkelte
høringsinnspillene.

Støy og støv
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Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende
lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak er
innarbeidet i planforslaget.

Tap av friluftsområde
Tiltakets konsekvenser for friluftsliv er et utredningstema i konsekvensutredningen.
Tiltakshaverne mener at resterende friluftsareal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv.

Krav om utrednin g av alternative lokaliseringer
Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i
kommuneplanen. Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør foregå på
kommuneplannivå.

8.3 Oversikt over merknader som er hensyntatt og innarbeide t i plan forslaget

Følgende punkter er innarbeidet i planprogrammet som følge av offentlig ettersyn:

Kapittel 5.3 er supplert med viktige overordnede føringer som er påpekt av
Fylkesmannen

Kapittel 6.2 Nærmiljø og friluftsliv er supplert med vurderinger kny ttet til barn og
unges interesser

Kapittel 6.3 Naturmiljø er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og
naturmangfold knyttet til Storetjern og Vesletjern . Det skal redegjøres for hvordan
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 - 12 i naturm angfoldloven er vurdert
og fulgt opp.

Kap. 6.8 Transport og trafikk er supplert med krav om vurdering av tilgjengelighet til
kollektive transportmidler og gang - og sykkelveier

8.4 Sammendrag og kommentarer

1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 08.06.1 3:

Miljømessige forhold:

Nasjonale føringer

Fylkesmannen ber om at også Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 blir nevnt. St. meld. Nr. 26 (2006 - 2007)
Regjeringens miljøpolitikk og riket s miljøtilstand bør også nevnes. Det bør fremkomme av
planprogrammet at konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planforslaget følger
opp og ivaretar nasjonal og regionale retningslinjer og miljømål. Miljøvernavdelingen vil
kunne fremme innsigelse dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig
utredet eller at planforslaget er i strid med nasjonal miljøpolitikk.

Landskap
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Fylkesmannen ber om at det blir lagt stor vekt på å begrense uheldige landskapsvirkninger
ved avgrensning og utforming av grusuttak samt innregulering av skjermsoner.
Fylkesmannen ser positivt på at både skjermsoner og istandsetting er nevnt som aktuelle
avbøtende tiltak i planprogrammet. Den europeiske landskapskonvensjonen bør nevnes som
en overordnet føring i planprogrammet.

Nærmiljø og friluftsliv

Fylkesmannen ber om at friluftsinteressene både i planområdet og i influensområdet blir
vektlagt i det videre planarbeidet. Avsetting av tilstrekkelige skjermsoner mot
uttaksområdene vil være av stor betydning, og innebærer at også de av områdene som er
avsatt til masseuttak i kommuneplanen må reguleres til buffersoner.

Den oppdaterte støyretningslinjen T - 1442/2012 omhandler retningslinje i stille områder, blant
annet nærfriluftsområder og bymark utenfor tettsteder. For slike områder er den anbefalte
støygrensen Lden 40 dB. Vi ber om at dette er forhold som blir vurdert i planarbeidet.

Naturmiljø

Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp, og ber om at dette
blir synliggjort i planprogrammet.

Fylkesmannen ber om at det også gjennomføres kartlegginger av naturmiljøet i
influensområdet der det er relevant, og ber om at vannmiljø og naturmangfold knyt tet til
tjernene også blir belyst. Fylkesmannen minner om at også geologiske verdier omfattes av
naturmangfoldloven og at planarbeidet må synliggjøre og ivareta viktige kvartærgeologiske
verdier.

Forurensning

Det forutsettes at det blir gjennomført en nær mere vurdering av utslippsforholdene, og om
det er nødvendig å søke om utslippstillatelse, jfr. § 30 - 2 i Forskrift om begrensing av
forurensinger.

Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd med T - 1442/2012.
Eventuelle nødvendig e støytiltak må innarbeides i planen.

Vann

Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene
inklusiv myrområdene rundt ikke blir berørt.

Transport
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Fylkesmannen ber om at tilgjengeligheten til kollektive transportmid ler og gang - og
sykkelveier blir nærmere vurdert. Dette er forhold som i liten grad er omtalt i
planprogrammet. Det er positivt at trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveier skal
vurderes spesielt. Det vises til RPR for barn og unges interes ser.

Sikkerhet og istandsetting

Ut fra størrelsen på uttaksområdet og av hensyn til nærområdene og andre allmenne
interesser, mener Fylkesmannen at det er viktig at det blir stilt krav om en etappevis
istandsetting.

Landbruks - og næringsmessige forhold :

Fylkesmannen har ikke merknader til de utredninger som foreslås i planprogrammet.

Forslagsstillers kommentar:

Fylkesmannens merknader tas til etterretning og innarbeides i planen. Kap. 30 i
forurensningsforskriften (F orurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel ) vil
ivareta alle utslipp fra tiltaket og særskilt utslippstillatelse er ikke nødvendig.

2. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, dato 16.07.13:

Fylkeskommune har ikke opplysninger i sine arkiver om automatisk fredede kulturminner
in nenfor planområdet, og det må gjennomføres registreringer. Tiltakshaver har akseptert
forslag til budsjett, og Fylkeskommunen vil foreta registreringer så snart de har ledig
kapasitet, fortrinnsvis i inneværende sesong.

Forslagsstillers kommentar

Arkeolog isk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9 er igangsatt og pågår.

3. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), dato 03.07.13:

DMF påpeker at det vil være en fordel å fastlegge hvorvidt det skal være ett eller to selskap
som skal søke om driftskonsesjon for det regulerte området. DMF anbefaler at kopi av
forslag til driftsplan inngår ved første gangs høring av reguleringsplanen. Når
reguleringsplanen er ferdigbehandlet kan endelig versjon av driftsplan ferdigstilles før
godkjenning av DMF. En slik fremgangsmåte vil korte ned behandlingstiden for søknad om
driftskonsesjon.

Forslagsstillers kommentar:

Det er fra tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon
for sitt uttaksområde. Aktørene er positive til at det utarbeides en felles driftsplan. Planen
skal sikre at ressursen blir tatt ut i «eiendomsgrense - sonen» ned til et felles bunn - nivå, og på
en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift. Tiltakshaverne mener
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imidlertid at det kan være noe tidlig å ha et gjennomtenkt utkast til driftsplan som kan følge
reguleringsplanforslaget på høring, men v il vurdere det i løpet av planprosessen.

4. Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato 25.07.13:

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de
trafikkmessige virkningene av planen må avklares nærmere. Forholdet til kollektivt rafikk og
sikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. Dersom planarbeidet
medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette
ivaretas i planarbeidet. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunn lag for regulering av riks -
eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.

I planprogrammet ser det ut til at transport og trafikk (pkt. 5.8) og miljøforhold/forurensning
(pkt. 5.2 og 5.6) er temaer som blir nærmere belyst i planl eggingen.

Statens vegvesen forutsetter at LNFR - området mellom det nye og eksisterende
reguleringsplanområdet, blir på 80 m slik som vedtatt av kommunen i forbindelse med
oppstart av planarbeidet.

Som nabo savner Statens vegvesen et eget punkt om rystelse r/vibrasjoner som følge av drift
av anlegget, og at avbøtende tiltak i den forbindelse også vurderes.

Statens vegvesen ber om at det i reguleringsplanen og driftsplanen settes krav til avbøtende
tiltak med hensyn til støy, støv, rystelser/vibrasjoner, tra fikksikkerhet og kapasitet/utforming
av kryss.

Forslagsstillers kommentar:

80 meter buffersone i LNF - området opprettholdes, og er vedtatt som en del av oppstart av
planarbeidet i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 22.4.2013.

Rystelser/vibr asjoner er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak da sprengning ikke inngår
i driften.

5. Uttalelse fra Jernbaneverket, dato 07.08.13:

Avstanden mellom jernbanen og planområdet er relativt stor, men terrenget skråner bratt
nedover fra planområdet til jernbanen. Konsekvensutredningen må gjøre rede for hvorledes
utvidelse og drift av tiltaket skal gjennomføres uten at det oppstår negative konsekvenser for
jernbanen. Det være seg endringer i avrenningsforhold samt eventuelle rystelser/utglidninger
mot je rnbanen.

Forslagsstillers kommentar:

Rystelser er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak. Planforslaget vil ikke berøre den
naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen. Areal på toppen av skråningen bevares
slik at eksisterende gangvei oppretthol des, og dermed unngås utglidning ned mot jernbanen.
Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for jernbanen.
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6. Uttalelse fra Ringerike kommune – miljørettet helsevern, dato 08.08.13:

Miljørettet helsevern har ingen tilføyelser til valg av tema for utrednin g angitt i
planprogrammet, men presiserer at Miljø - og helsekravene og administrative krav til
eiendommer og virksomheter gitt i Forskrift om miljørettet helsevern (kapittel 3 og 4) gjelder
ved planlegging, bygging, tilrettelegging, drift og avvikling av a lle typer virksomheter og
eiendommer. Erfaringsmessig er det forholdet til støy, støv, vibrasjoner, forurensning til luft,
jord og vann, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei som oftest er tema for naboklager fra
denne type virksomheter. Det anmodes derf or om at disse temaene ses spesielt på.

Forslagsstillers kommentar:

Støy, støv, forurensning, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei er tema som inngår i
planarbeidet. Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak.

7. Uttalelse fr a Norsk Bergindustri, dato 05.08.13:

Norsk Bergindustri er opptatt av at mineralressurser utnyttes på en best mulig måte til nytte
for storsamfunnet. Ringerike kommune er en av kommunene med de største
grusforekomstene i Norge og det er derfor viktig at d isse ressursene sikres og tas ut på en
samfunnsmessig god måte. Norsk Bergindustri har forståelse for at uttaket kan komme i
konflikt med andre interesser i området, men har tro på at den videre prosessen vil finne
gode avbøtende tiltak som vil bidra til a t både naboskap og friluftsliv vil kunne få sine
interesser ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Forslagsstillers kommentar:

Tas til orientering.

8. Uttalelse fra Ringerike Venstre, dato 06.08.13:

Videre drift ved Hensmoen må vurderes avviklet.

Kommunen må i samarbeid med tiltakshaver kartlegge alternative uttaksområder
utenfor Hensmoen, og viser til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2000:
Tiltakshaver plikter å utrede alternative lokaliseringer.

Hensmoen grusuttak må i størst mulig grad tilbak eføres til naturlig tilstand når
virksomheten avsluttes.

Sees nå en utvikling der Ringerike blir vertskommune for entreprenører/økonomiske
interesser basert på masseuttak som sand, grus og fjell, og hvor skatteinntektene
tilfaller andre kommuner?

Skapes s å mange arbeidsplasser fra virksomheten som tidligere antatt? Hva sitter
Ringerike kommune igjen med av skatteinntekter?

I fremtiden blir det behov for økt tilgang til bynære grøntområder på grunn av
befolkningsvekst og byfortetting, og når grønne lunger f orsvinner der folk bor er det et
folkehelseproblem.
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Avtaler og kontrakter er ikke evigvarende, men krever justering med jevne
mellomrom. Forhold som lå til grunn for den opprinnelige avtaleinngåelsen kan ha
endret seg.

Forslagsstillers kommentar:

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt.

Reguleringsplanen skal vise hvordan utt aksområdet skal settes i stand.

Sysselsetting og samfunnsmessige konsekvenser er et utredningste ma i
konsekvensutredningen.

9. Uttalelse fra Miljøvernforbundet Hønefoss, dato 07.08.13:

Det vises til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2000, og det bes om at Ringerike
kommune sørger for at NorStone AS og John Myrvang AS overholder plikten til å
vurd ere alternative lokaliseringer. Vurdering av alternative uttakssteder må med i
planprogrammet.

Ringerike kommune neglisjerte plan - og bygningsloven under planendringen av
Hensmoen i 1994 ved å unnlate konsekvensutredning, sende saken på høring samt å
sørge for å overholde varslingsplikten. Naboer og andre berørte fikk dermed ikke
vernet om sine interesser.

Vesletjern er unntatt fra kartutsnittet i figur 5 i det foreslåtte planprogrammet. Endelig
plan må gjengi korrekt data på alle illustrasjoner. Vesletjer n er meget viktig for
lokalbefolkningen (badeplass, sosial møteplass, barn og unge). Tjernet må inn på
samtlige kart for å dokumentere den korte avstanden.

Planarbeidet må ivareta naturmangfoldlovens §§ 8 - 12

Grusforekomsten på Hensmoen er verneverdig og o mrådet er en viktig lokalitet innen
kvartærgeologi. Kommunen er forpliktet til å ivareta nasjonale og regionale hensyn i
planprogrammet jfr. Pbl. § 11 - 1.

Hensmoen er vurdert som en nasjonalt viktig grusressurs i grusregisteret. I NINA
Utredning (Lars Erik stad) vises det til flere svakheter ved grusregisteret hvor NGU
utelukkende tar for seg de økonomiske aspektene ved grusforekomstene og utelater
opplysninger om verneverdi slik at uerstattelige naturverdier går tapt.

Det er viktig at kulturminnene ivareta s, for eksempel gjennom skilting. Dette er blant
annet Fotballplassen, Mølleveien, Ingeborgstien.

Det må utredes hvorvidt de næringsmessige interessene er overordnet natur - og
friluftsinteressene på Hensmoen.

Hensmoen er et kjerneområde for flere idrettslag, og ble nylig kåret til det mest
populære friluftsområdet i kommunens kartlegging av bynære friluftsområder.
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Støytiltak i rekreasjonsområdet må innarbeides i planen, jfr. T - 1442/2012.

Myrvang har plassert e t sorteringsanlegg ved turstiene langs grustaket.
Anleggsmaskiner og lastebilkjøring i turområdet forsterker støy - og
støvproblematikken betraktelig. Kommunen som forurensningsmyndighet må straks
stanse dette ulovlige tiltaket som ikke har skjerming eller sikring.

Tiltakshaverne må lage en sikringsplan med tanke på oppvekstmiljø til barna i
nærmiljøet. De unge i nærmiljøet vokser opp med støv - og støyproblematikk i sitt
nærområde, og passerer det usikrede grustaket og overnevnte sorteringsanlegg som
støver over store avstander når de går eller sykler langs turstien fra Nymobakken.

Det må utredes om masseuttakene kommer i konflikt med barn og unges interesser.

Krav om sedimentasjonsdam for å forebygge avrenning er nødvendig med tanke på
grunnvannet.

I følge Asplan Viak vil kote ned 150 svekke beskyttelsen av grunnvannsmagasinet.
Føre - var - prinsippet i naturmangfoldloven må ivaretas slik at våtmarksområdene samt
naturen for øvrig ikke blir berørt.

Det må avklares i planen om tiltaket er i strid med vanndirekt ivet samt regjeringens
miljøpolitikk når det gjelder sårbare områder som våtmarka på Hensmoen.

Terrengendringene kan få stor innvirkning på områdets lokalklima og må utredes.
Tiltak for å hindre støvflukt må utarbeides.

Den visuelle konsekvensen av masseut takene må dokumenteres samt hvordan
driften skal ta hensyn til landskapet. Det må legges opp til etappedrift, slik at de
avsluttede etappene kan tas i bruk til natur og fritid.

Hvorvidt landskapets estetiske tåleevne forringes må utredes.

Det må kreves i standsetting av eksisterende grustak før ytterligere masse tas ut.

Tidsfrist for etappevis istandsetting må inn i planen

Adkomstveien til eksisterende grustak er skolevei og brukes av gående og syklende.
Hensyn til myke trafikanter må være premissgivende f or sikkerhetstiltakene ved at det
for eksempel etableres gang - og sykkelveier og at transport går utenom
boligområder.

Alle driftsveier må asfalteres for å begrense støv. Tiltak for å stanse støv fra
lastebillass med sand og grus må utredes.

Geoteknisk ek spertise må vurdere hele planområdet for skred, fare for utglidning,
stabilitet og nødvendige sikringstiltak. Det henvises spesielt til den smale åskammen
mot boligene langs Begna og Hensfossen.

Inngjerding og avtrapping av bruddkanten er nødvendig pga den høye
bruksfrekvensen.

Snauhogst av skogen medfører økt fare for rotvelt og må unngås.
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Det må opprettes ett etterbruksfond slik at det er finansiell sikkerhet til å sette
landskapet etappevis i stand, til avslutning og andre miljøtiltak, for eksempel ny
fotballplass.

Verdiforringelse av eiendommene og tap av visuelle kvaliteter i omgivelsene,
klimaendringer og støy - og støvplager er uakseptabelt.

Planprogrammet må beskrive hva slags masser som skal produseres, hva slags
maskiner og utstyr som brukes i pr oduksjonen, beskrivelse av bygningsmasse og
dens beliggenhet, hvordan driften legges opp samt regulering av tidsbegrensning av
driften.

Konkrete støy - og støvdempende tiltak må tegnes inn i reguleringsplankartet, og
reguleringsbestemmelsene må stille krav om oppfølging av støy - og støvanalyser.
Opparbeidelse av vegetasjonsskjerm må også hjemles i bestemmelsene.
Uttaksretning har stor betydning for forurensningen og må kartlegges.

Forslagsstillers kommentar:

Området er avsatt til nåværende og fremtidig mass euttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt.

Planarbeidet vil ivareta naturmangfoldlovens § 8 - 12, og er tatt inn i kap. 6.3 Naturmiljø

Tiltakets nær - og fjernvirkning skal dokumenteres, og det vil utarbeides 3D - modell for
eksisterende og fremtidig situasjon.

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv).

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner/vegetasjonsskjerm avsettes.

Når det gjelder krav til etappevis istandsetting bemerkes at reguleringsplanen skal vurdere
etapp emessig uttak og istandsetting. For grus er det viktig med store områder for å kunne
blande ulike kvaliteter til forbrukerne. Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet
skal settes i stand. Etablering av etterbruksfond er en del av driftskonsesjonen .

Lokalklima anses ikke som et relevant utredningstema.

Geoteknisk utredning anses ikke som et relevant utredningstema. Areal på toppen av
skråningen ned mot Begna bevares slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed
unngås eventuell utglidning.

B arn og unges interesser vil omtales under kap. 6.2 nærmiljø og friluftsliv.

Inngjerding av uttaksområdet vurderes av tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

10. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert:

Føler at naboer og andre brukere av moen i liten grad blir hørt
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Det er lite fremtidsrettet areal - , miljø - og boligpolitikk å gå for et masseuttak på denne
moen som aldri kan erstattes.

Inntreden av NorStone AS på Sven Brun er det verst tenkelige prosjekt for beboerne
på Vågård

Ekstremvær og økt vind og nedbø r vil bli mer vanlig i fremtiden. At all skogen på
Hensmoen vil bli borte vil påvirke nærmiljøet over tid.

Dersom masseuttaket blir vedtatt, vil dette gi mistrivsel og livskvaliteten reduseres

Det er positivt at området rundt Vesletjern og Storetjern er ta tt ut av planprogrammet.

Det ønskes en bekreftelse fra kommunens politikere på om dette er et endelig vedtak.

Innebærer istandsetting av arealet etter endt grustak at det skal fraktes
overskuddsmasser fra andre regioner? Hva da med all transport som vil p åføre oss
store belastninger i form av støy, støv og CO2 - utslipp over flere år?

Dahl kommer med følgende kompromissforslag dersom politikerne velger å se bort fra alle
protester (kart vedlagt med nummerering 1 - 7):

1. En buffersone langs Vågårdsveien på 60 m. Det må legges gang/sykkelvei fra
Nymobakken til avkjørsel Vågård, Industriveien. Det må settes opp fysisk sikring og
støyskjerming, og skilt med fartsgrense og vikeplikt. Ingen flytting av kraftlinjer er
nødvendig. Det bør også være påbudt med presenning p å grusbilene, da steinsprut
og støv påvirker myke trafikanter.

2. Punkt 2 - 7: Foreslår en støy - , støvsone på 120/130 m langs Industriområdet. Ser at 80
m er foreslått, dette er etter min mening for lite, da jeg ønsker og ivareta stier som blir
benyttet daglig av beboere på Vågård og andre. Jeg vil også med dette bevare
Ingeborgstien, som også har en historisk bakgrunn. Videre vil jeg skjerme Vesletjern
for mulig uttapping av vann.

3. Her vises dagens godkjente uttaksområde, hvor kartet ikke viser den fulle størrel sen i
tydelig retning. Dette feltet er tegnet med svart strek, og det fremgår at dette ikke blir
noe lite område, selv med de begrensingene jeg har foreslått.

4. Så kommer mitt forslag til kompromiss, hvor Myrvang A/S og Nor Stone må være
villige til å reduse re en del på sine planer om Hensmoen. Har prikket opp en grense
med svart. Mitt ønske her er også å beholde den gamle fotballplassen samt skjerme
beboere på Hen, mot et eventuelt masseuttak av grus.

5. På kartet mot Hen og Hyttebyen foreslås en sikkerhetssone på 50 m, grunnet rasfare.
Da det ikke kan ses bort ifra rystelser i jorda, som dermed kan utløse et ras. Det går
også her en sti som naboer og andre turgåere bruker daglig.

6. Så ønsker jeg og ta med denne avstikkeren Vest - for den gamle fotballplassen, som
også har Myrvang A/S ønsker og ta ut grus i sitt forslag til masseuttak. Dette er etter
min mening ikke akseptabelt i det hele tatt. Jeg vil karakterisere dette som en ren
provokasjon ovenfor beboerne i dette området.

7. Punktet sammenfaller med punkt 2.
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Forslagsstillers kommentar:

Istandsetting innebærer å rydde området og å gjøre det sikkert og mindre eksponert ved å
revegetere skråningene. På grunn av den lange tidshorisonten må arealbruk etter endt
uttak/etterbruk avklares ved ny reguleringsplan på et senere tidspunkt, og dette vil bestemme
hvordan uttaksflaten skal istandsettes.

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner avsettes. Endelig utforming vil avklares i løp et av
planarbeidet.

Den gamle fotballplassen er ikke lenger i bruk. Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte
på slutten av 1970 - tallet Hensmobanen, og driftet denne frem til kommunen overtok banen i
2011. Banen var tidligere mye brukt av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de
siste 10 årene vært lite i bruk. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass.

11. Uttalelse fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, dato 12.07.13:

Det bør/må lages nye stier/gangveier i området da det blir fjernet mange kilometer
med stier.

Sti/gangvei som går rundt dagens grustak må beholdes

Det bør lages skiløype som går fra Hen til Hallingby, helst fra Hallingby til Hønefoss.
Det går i dag skiløype fra Hallingby til Moplassen. Derifra bør det lages trasé til gam le
Hen - saga, videre over jordet og opp Tajegata til Storetjern. Skiløypa bør derfra gå til
Nymoen ved å følge grustak - kanten.
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Det må stilles støykrav på kveldene. Det foregår drift på kveldene, og dette anses
som unødvendig. I helgene må det være stille.

S tøyvoll mot bebyggelsen i Storetjernveien bør lages ganske høy. Bør det være støy -
og støvmåling nær bebyggelsen?

Det bør lages noen gapahuker/sitteplasser langs skiløyper/sti/gangvei

Eiendommene nærmest grustaket må få økonomisk kompensasjon for lavere pr is på
eiendommen og mye vanskeligere å selge.

Stille krav til uttaksdybde så dypt som mulig for å redusere tempoet på
arealødeleggelsene

Det bør være et samarbeid mellom naboer, grustak og kommune for en akseptabel
løsning

Bør det være noen åpne møter med naboene?

Alternativ 1 (grave rundt tjernene) har falt helt bort, og det er brev 30/5 - 2013 som er
gjeldene?

Forslagsstillers kommentar:

Tiltakshaverne har til hensikt å reetablere stier der grusuttaket fjerner viktige
tverrforbindelser. Tiltakshaverne ønske r å imøtekomme ønsket om å ha en sti/gangvei rundt
uttaksområdet som er åpen for allmenn ferdsel. Imidlertid er det flere merknader som
kritiserer disse stiene pga. påstander om manglende sikkerhet. Myrvang AS har satt opp
flere skilt for å imøtekomme denn e kritikken. Tiltakshaverne ønsker å finne løsninger som
gagner flest mulig.

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tilta k skal innarbeides i planforslaget.

Planarbeidet skal stille krav til uttaksdybde.

Tiltakshaverne ønsker en best mulig dialog med naboer, og vil invitere til åpne møter i løpet
av planarbeidet.

Alternativ 1 som beskrevet i forstudien ikke lenger er et akt uelt alternativ og er ikke en del av
denne planprosessen.

12. Uttalelse fra Berit og Jan Heen, dato 08.08.13:

Heen ønsker at merknadene fra Norges Miljøvernforbund (merknad nr. 15) og
Miljøvernforbundet Nærmiljøgruppen på Hensmoen (merknad nr. 14), samt d eres innspill av
10.12.2012 blir behandlet som en del av deres innspill til oppstart og høring av planprogram.

Referat fra innspill av 10.12.2012:

Vi bor i Storetjernveien 41 og er således sterkt påvirket av en eventuell utvidelse av
eksisterende grustak. Vår eiendom ligger i nær tilknytning til det området som grunneier/John
Myrvang AS og NorStone AS ønsker omregulert. Vi vil bli sterkt skadelidende dersom
området omreguleres i så stor grad som forslaget viser.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 159

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

De kontrakter som var tinglyst da vår eiendom ble etablert i 1977 gjaldt et avgrenset område.
Fra 1978 og frem til1995 ser det ut til at det har gått fra en festekontrakt, til en tinglyst
leie avtale og nå ønsker grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS å utvide i enda større
grad. Vi finner grunn til å etterspørre informasjon om hvordan den tinglyste leieavtalen (fra
1995) ble formelt behandlet i kommunen.

Det stilles spørsmål til hvorvidt det er nødvendig å omregulere et så stort område, da det
fremgår av saken at området først vil være maks utnyttet om lag 80 år frem i tid. Det fryktes
at dersom man allerede omregulerer et så stort område på nåværende tidspunkt vil det være
særdeles vanskelig å endre en slik omregulering på et senere tidspunkt.

De to alternativer som er foreslått omregulert innebærer også at vi mister vårt primære
turområde, og på sikt vil bli utsatt for fare, støv og støy. Vi forutsetter at kommunen
behandler alternativene og setter begrensninger som i mye større grad ivaretar beboernes
interesser, særlig når det gjelder avstand til grustaket.

Referat fra innspill 08.08.2013:

Det vises til de økonomiske konsekvensene for deres eiendom dersom Heen Grustak
utvides. Det vises igj en til forhold/spørsmål vedrørende tinglysning og fornyelse av
festekontrakt med Myrvang, og det avventes tilbakemelding fra rådmannen på dette
spørsmål.

Buffersonen som er avsatt mot boligområdet på Hen er uakseptabelt med hensyn på støy og
støv.

Kommunen s manglende dokumentasjon om hvordan dette området har kommet inn i
kommuneplanen gjør det vanskelig å forholde seg til kommunens troverdighet. Det ønskes at
denne saken behandles på en måte av kommunen som gjør at Hen kan være et godt
boligområde i fremti den.

Forslagsstillers kommentar:

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2 (areal i henhold til gjeldende
kommuneplan), og mener at resterende areal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nær mere eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable
støy - og støvforhold skal vurderes.

Vedrørende spørsmål om tinglysning og fornyelse av festekontrakt anbefaler tiltakshaverne
at det tas kontakt med kommunen.

Det vises for øvrig til forslagsstillers komm entarer til merknad 14 og 15.

13. Uttalelse fra Ole Kristian Simensen og Jorunn Dahl Simensen, dato 08.08.13:

Vi er berørt av industri, støy, støv, eksos og biltrafikk – og skal påføres enda mer. Det
er også planlagt vei fra Jevnaker; vi blir omringet av veier, industri, grustak og biler.

La oss beholde våre grønne lunger ; da kan vi gå tur uten å bruke bil. Hvis dette
grustaket kommer, må vi faktisk bruke bil for å gå tur uten trafikk rundt oss.
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Grunneier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst, har han gjort klart for
grustaket?

Våre boliger får nedsatt verdi. Kanskje får vi kompensasjon!

Vi bruker Vågårdsmoen/Hensmoen daglig, og flere med oss! Vi kan ikke se noe
positivt ved denne utvidelsen.

Spesielt i vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hall bakkjordet, mot E16 og mot
Høgfoss. Dette blir ytterligere forsterket når grustaket kommer nærmere og ved
nedhugging av trær.

Andre momenter vedrørende Vågård som fremgår av skisse vedlagt innspillet:

Mer trafikk – Vågårdsveien - Industriveien - E16

Lite over sikt i krysset Hensmoen - E16

Har E16 med støy, eksos - får vei fra Jevnaker

Hvordan løse trafikkproblemet? Hvem betaler? Støy, støv, eksos

Nedsatt verdi på boligene

Hva med folk, barn og voksne som har allergi + de som kan få dette av økende støv
og forurensning

Eksisterende grustak; ca. 1,5 - 2 km i omkrets, ca. 30 m dypt

Vågårdsmoen/Hensmoen vår grønne lunge, bruk beina! Før: fine, små furunålstier på
kryss og tvers – stiene har sine navn og historier

Våren 2013: Første gang satt opp advarende skilt r undt eksisterende grustak

Skogseier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst. Kjekt for han som bor
innerst i bygda!

Skyte/øvingsfelt i Vågårdsåsen v/ Buttentjern, store sår i naturen, stier som er borte

I vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hall bakkjordet, E16, Høgfoss. Det er lagt opp
en grusvoll mot Vågårdsveien ned mot Hallbakkhøgda – det kommer til å støve/føyke
enda mer. Forsterkes når dette kommer nærmere og ved nedhugging av skog.

Forslagsstillers kommentar:

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tiltak sk al innarbeides i planforslaget.

14. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, Nærmiljøgruppa på Hen, Vågår d og
Nymoen, dato 14.01.13:
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Det bes om at dødislandskapet på Hensmoen blir ivaretatt for ettertiden gjennom
statlig vern av våtmarksområdet.

Gjennom allsidig bruk er skogen på Hensmoen av stor samfunnsmessig betydning:
drikkevannskilde (Storetjern), badep lass (Vesletjern), bær - og soppsanking,
orientering, rullestolvennlig tilgjengelighet, turgåing/trening, pedagogisk betydning,
by - og tettstedsnært.

Vern av Storetjern og Vesletjern er i tråd med St. meld 58 om Regjeringens
strategiske mål for arbeidet med vannforurensning og konvensjonen om biologisk
mangfold.

Området trues av nedbygging og har stort behov for vern og andre bevaringstiltak.
Hvis vern etter naturmangfoldloven skal være et redskap for å bevare biologisk
mangfold, må myndighetene satse sterkt også på små verneområder som dette.

Våtmarker er blant verdens mest truede økosystemer. De intakte lavlandsmyrene på
Hensmoen kan også være av høy entomologisk verdi.

Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på landskap som åpner for forståelsen
av istidene.

Forslagsstillers kommentar:

Dødislandskapet med Storetjen og Vesletjern ligger utenfor planområdet. Kap. 6.3 Naturmiljø
er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og naturmangfold knyttet til Storetjern og
Vesletjern .

15. Uttalelse fra No rges Miljøvernforbund, dato 13.05.13:

Slik Norges Miljøvernforbund ser det, kan ikke Ringerike kommune redegjøre for
hvordan et LNF - område på hele 900 dekar, ble omdisponert til grusindustri i en
kommuneplan, uten at naboer og berørte engang er kjent med det.

Det vises til Forvaltningslovens § 11 om veiledningsplikt, og Miljøvernforbundet
krever at kommunen/fylkesmannen gir oss det innsyn og den veiledning man har krav
på.

Miljøvernforbundet krever at Ringerike kommune fremlegger begrunnelser for
tidliger e vedtak som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forvaltningslovens §§
24 og 25.

Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og krever innsyn i alle relevante
dokumenter i saken. Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene s om
er fastsatt i Offentleglova § 31.

Eksisterende grustak følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall
(bil/maskinvrak forfaller inne på området). Grunnvannet står ikke dypt under grustaket
og avrenning kan medføre akutt forurensning.
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Uttakskanten er ikke sikret og utgjør en stor risiko for barna som ferdes langs
uttaksområdet.

Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes til
idrettsarrangementer for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Det er satt opp
en «Lav vo» for ansatte i en vernet bedrift i området som benytter skogsområdet.

Forslagsstillers kommentar:

Spørsmål og krav vedrørende medvirkning og innsyn i relevante dokumenter om tidligere
kommuneplanprosess må rettes til kommunen.

Det er satt opp skilt lan gs hele uttakskanten, og tiltakshaverne vil følge de til enhver tid
gjeldene sikkerhetsforskrifter. Eventuell sikring av uttakskanten følges opp av
tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

16. Uttalelse fra Harry Dahl, dato 24.04.13:

Myrvang AS sitt ønske om å utvide uttaksområdet i området rundt Vesletjern og
Storetjern virker lite gjennomtenkt. Dette kan ødelegge drikkevannskilden (Storetjern)
for mange beboere på Hen. Det er en god del vadefugler her, spesielt på våren, og
området er et vakkert og attraktivt turmål. Det er ønskelig at Myrvang AS grustak
reduseres betraktelig, og hvor mesteparten tilbakeføres naturen. Det er ikke forenelig
med grustak midt inne i et boligområde.

NorStone AS sine planer om uttak av grus på Sven Brun sitt område medfø rer at
innbyggerne på Vågård blir fullstendig utestengt fra det som eventuelt blir igjen på
moen. Det vil også føre til trafikkmessige konsekvenser og støv langs Vågårdsveisa.

Vind fra vest fører til mye støv, og er sjenerende når man går tur forbi grusta ket til
Myrvang.

Vedlagt brevet er det et kart med markering av noen historiske traséer/punkter både i og
utenfor planområdet. Av disse kan nevnes: En gammel fotballplass, Mølleveien,
Ingeborgstien, viktig innfallsport til moen fra Vågård mm. Se kart nede nfor.
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Forslagsstillers kommentar:

Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak, og tiltakshaverne vil ikke gå
videre med utvidelsesalternativet (alternativ 1) som ble skissert i forstudien.

For beboerne på Vågård vil det fortsatt være adko mst inn til friluftsområdet på Hensmoen via
buffersonen mellom industriområdet og uttaksområdet som er avsatt til LNF - område i
kommuneplanen.
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9 S AMMENSTILLING AV KON SEKVENSER

9.1 Sammenstilling av konsekvenser i tabell

T ema B eskrivelse av verdi, omfang og konsekvens
Landskap Verdi : Planområdet karakteriseres som et furumolandskap

som er vanlig i regionen. Området er i dag berørt av inngrep
med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe
redusert landskapsverdi og bryter opp helheten i
landskapet : M iddel s til liten landskapsverdi.
Influensområdet: Middels verdi.
Omfang : For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets
dimensjon være dårlig tilpasset omgivelsene ved at de i
større grad deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på
Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Utvidelsen av
uttaksområdet vil i større grad bryte skalaen i landskapet.
Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er
allerede i dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak slik
som revegetering av skråningene, vil uttaks området på sikt
gli inn som en naturlig del av den sko gkledde moen sett fra
avstand. Middels til stort negativt omfang for planområdet,
og lite netativt omfang for influensområdet.
Konsekvens : M iddels negativ konsekvens for planområdet
og li t en negativ konsekvens for influensområdet .

Nærmiljø og friluftsliv Verdi : Planområdet - og influensområdet vurderes å ha
middels til stor verdi. Dette begrunnes med at deler av
planområdet brukes ofte/av mange til turgåing, trening,
orientering, plukking av bær / sopp og til skiturer. Området er
særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt for
rullestol - og barnevognsbrukere. Områdene brukes hele
året. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til
friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseutt ak), og dette
trekker verdien noe ned.
Omfang : Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i
selve planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt
går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels negativt
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på
Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil
påvirke bruken av området.
Konsekvens : Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for
planområdet og middels negativ konsekvens for
influensområdet.

Naturmiljø Verdi: Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistear ter registrert i
planområdet. Liten verdi
Funn av 3 naturtypelokaliteter i influensområdet som er gitt
middels verdi (C - lokaliteten) og stor verdi (A - , og B -
lokaliteten)
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Omfang: I ngen naturtypelokaliteter eller forekomster av
rødlistearter blir berørt av t iltaket. P lanområdet har et visst
potensial for krevende arter, selv om ingen slike er funnet .
Lite negativt omfang.
Konsekvens: Arealbeslaget er stort, men berører ikke
verdisatte områder. Konsekvensgraden er vurdert som liten
negativ.

Naturressurser

Eg nethet, kvalitet
Varighet
Kvartærgeologiske
verdier

NGU beskriver forekomsten som meget viktig med
kvalitetsmessig meget gode masser både for veg - og
betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de
viktigste grusressursene i Ringerike kommune.
Forekomsten forsyner markeder langt ut over
kommunegrensen . Forekomsten er klassifisert som en
« nasjonal t viktig forekomst».
Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av
etterspørsel i markedet. Ved stipulert fremtidig
uttaksmengde vil NorStone AS ha en driftstid på 43 år og
Myrvang AS ha en estimert driftstid på 75 år .
Konsekvens kvartærgeologiske verdier: Framtidig uttak vil
ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet, og
eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den naturlige
kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest.

Kulturminner og kulturmiljø Buskerud fylkeskommune gjennomført e arkeologisk
registrering høsten 2013. Planområdet ble undersøkt
visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete
kulturminner innenfor planområde t , men 13 ikke fredete
arkeologiske minner med liten kulturhistorisk verdi . Liten
negativ konsekvens.

Forurensning Støv
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk
støvnedfall i alle de 13 måleperiodene som til nå er
gjennomført. Maksimalt mi neralsk støvnedfall ligger lavere
enn 1/3 av utslippskravet.
Støy
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene
tilknyttet uttak og produksjon ved Heen Grustak ligger lavt i
terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her,
skjermes av omkringl iggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen
Grustak. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og
boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har
beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støyso ne. Øvrig omkringliggende støyfølsom
bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i
dagens situasjon og fremtidig situasjon.

Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør
(NorStone) vurderes til å ha liten konsekvens for støy fra
s elve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
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flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig
konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122
beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN)
som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul
støysone .

Vanntema En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m
over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller
Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket,
og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at
Vesletjern ikke har kontakt med grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor
mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut
til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over fjell og
har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser in ntil 2 m over grunnvannsnivå må
i framtiden baseres på dokumentasjon av grunnvannsnivå
ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av
grunnvannet.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme
mot nedenforliggende drikkevannskilder i Nymoen - området
og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende
sandlag på minst 2 m over grunnvann under massetaket, vil
gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

Transport og trafikk Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og
beregnet fremtidig ÅDT i 2035 er 350. Dette er en økning
med om lag 100 kjøretøy. Ifølge Håndbok N100 vil det ikke
være krav til eget tilbud for gang - og sykkeltrafikken på en
vei av denne typen (Sa3).

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset
Hensmoveien - E16 som adkomst fra hovedveinettet. Dette
krysset er i dag kanalisert. Kapasitetsberegni ngene av
fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i
krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det
ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i
fremtiden, selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde
er noe større enn det som er beregnet.

Samfunnsmessige
konsekvenser

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . Selskapet forventer ikke
vesentlig økt uttakshastighet, og antall sysselsatte vil neppe
øke. Etablering av en ny grusprodusent vil trolig generere
4 - 5 nye å rsverk.
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NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med
skatteinntekter til kommunen fra de ansatte, bedrifts - og
eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold.
Virksomheten e gir ikke noe stort og betydelig bidrag til
s ysselsettingen, men inngår i underskogen av små og
mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.
Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av
beliggenheten nær sandforekomsten. Disse bedriftene
sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å
flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.

Sikkerhet/i standsetting Reguleringsplanen har bestemmelser som sikre r at
masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et
landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i
området .
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av masseuttaket)
vurderes i kommuneplan og ny reguleringsplan når driften
nærmer seg slutten.

9.2 Avbøtende tiltak

T ema Avbøtende tiltak
Landskap

Revegetere skråninger underveis etter hvert som
bunnivå i uttaksområdet er nådd

Nærmiljø og friluftsliv
Omlegging av skogsbilvei er/turveier etter hvert
som uttaksområdet utvides slik at
tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig.
Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke
tilgjengeligheten til området. Dette kan være
aktuelt å gjennomføre senere når etterbruken er
avklart.

Naturmil jø Ingen foreslåtte tiltak
Naturressurser Ingen foreslåtte tiltak
Kulturminner og kulturmiljø Ingen foreslåtte tiltak
Forurensning

Utføre s tøvmålinger for gbnr. 271/122 samtidig
med oppstart av grusuttak på gbnr. 92/2/2

Vanntema
Etablering av observasjonsbrønner for å
dokumentere grunnvannsnivå, og for å sikre
beskyttelse av grunnvannet (2 meter
overdekning)

Transport og trafikk Ingen foreslåtte tiltak
Samfunnsmessige
konsekvenser

Ingen foreslåtte tiltak

Sikkerhet/istandsetting Ingen foreslå tte tiltak
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Detaljregulering for HENSMOEN GRUSUTTAK

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Bane NOR 21.04.2017
2 Statens vegvesen 19.05.2017
3 Fylkesmannen i Buskerud 26.05.2017
4 Fylkesmannen i Buskerud 10.05.2017
5 Direktoratet for mineralforvaltning 01.06.2017
6 Buskerud Fylkeskommune – utviklingsavdelingen 02.06.2017
7 Mattilsynet , avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres 19.01.2017
8 Ringerike kommune – byggesakskontoret 16.05.2017
9 Ringerike kommune - kommuneoverlegen 08.05.2017
10 Vågard Vel 22.05.2017
11 Norges miljøvernforbund 29.05.2017
12 Miljøvernforbundet Hønefoss 30.05.2017

17.10.17
13 Fossekallen IL orientering og Ringerike O - lag 04.06.2017
14 Miljøpartiet de grønne 08.06.2017
15 John Edvard Myrvang 19.05.2017
16 Øystein Nordbø 16.05.2017
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17 Ståle Johansen 29.05.2017
18 Per Arne Olsen 28.05.2017
19 Truls Krokvik 24.05.2017
20 Trond Solli 18.05.2017
21 Tove Emilsen 20.05.2017
22 Sølvi Fuglesang 04.05.2017
23 Steinar Hansen 24.05.2017
24 Ruth Djønne 23.05.2017
25 Olav Djønne 22.05.2017

17.10.2017
26 Olav Bråten 22.05.2017
27 Oddvar Thoen 23.05.2017
28 Mary Blikken Gravdahl 30.05.2017
29 Martin Alsmark 10.05.2017
30 Marte Pedersen 05.05.2017
31 Marit Kjemperud 20.05.2017
32 Line B. Lafton 01.05.2017
33 Lasse Myrvold 21.05.2017
34 Laila Høiensahl 08.05.2107
35 Kristian Strand 22.05.2017
36 Jørn Ivar Daae Johansen 22.05.2017
37 Jørn Fowler 18.05.2017
38 John Morten Karlsen 26.05.2017
39 John A. Pleym 21.05.2017
40 Jeanette Martinsen 22.05.2017
41 Ida Schørlien 04.05.2017
42 Ida Gjestvang 24.05.2017
43 Hilde Hatlestad 09.05.2017
44 Heidi Strand 19.05.2017
45 Harry Dahl 25.05.2017
46 Hanne S. Thoen 19.05.2017
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47 Hanne - Beate Høiby 04.05.2017
48 Guro Myrvold Funjem 18.05.2017
49 Gudrun Winstrup Bråten 20.05.2017
50 Eva Hagen 09.05.2017
51 Erik Ødegård 24.05.2017
52 Erik Mælingen 20.05.2017
53 Einar Rokseth 30.05.2017
54 Dag Bjørnstad 24.04.2017
55 Charlotte K. Solli 18.05.2017
56 Catrine Dalen 02.05.2017
57 Bodil Andreassen 19.05.2017
58 Bjørn Leifsen på vegne av Asbjørn Granheim 06.06.2017
59 Berit Haugli 18.05.2017
60 Anne Helen Bjerkeli 24.05.2017
61 Anne Brentebråten 23.05.2017
62 Nina Christensen Blakstvedt og Annar Blakstvedt 25.05.2017
63 Ann Kristing og Roy Haraldsen 20.05.2017
64 Anita Stenbeck 26.05.2017
65 Spenncon AS 07.06.2017

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. BANE NOR

1. Utvidelse og drift av masseuttaket må ikke
skape negative endringer for jernbanen. Det
være seg endringer i avrenningsforhold
samt eventuelle rystelser/utglidinger mot
jernbanen.

1. Rystelser er ikke et aktuelt tema for
sand - og grusuttak fordi det ikke vil
foregå sprengning i uttaksområdet.
Planforslaget vil ikke berøre den
naturlige skråningen mellom uttaket
og jernbanen. Tilbakeføringsvinkelen i
skråningen inne i sandtaket på 30
gr ader er slakere enn naturlig skråning

Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
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2. Konsekvensutredningen må således gjøre
rede for hvorledes utvidelse og drif t av
tiltaket skal gjennomføres uten at det
oppstår negative konsekvenser for
jernbanen».

på utsiden, og stabiliteten blir
opprettholdt.

2. Tiltaket vil ikke medføre
konsekvenser for jernbanen.

2. STATENS VEGVESEN

1. Trafikken på Nymobakken bør vurderes i
forhold til bruken som
gang/sykkelforbindelse til Hønefoss.

2. Uklart hva som tillates på område B1. Det
bør gis en avgrensning mot kommunal veg
og settes lav utnyttelsesgrad på området.

3. Forutsetter at trafikken i krysset med E16
ikke øker utover det som er beskrevet.

1. Det er ikke eget tilbud til myke
trafikanter i Nymobakken. For skole -
elever på Vågård er det om lag 6 km
til barne - og ungdomskolene og
elevene har rett til skoleskyss. Det er
likevel et mindre antall gående og
syklende som bruker Nymobakken.

Ifølge Håndbok N100 vil det ikke
være krav til eget tilbud for gang - og
sykkeltrafikken på en vei av denne
typen (Sa3).

2. Utnyttelse og bruk av B1 avklares
med Ringerike kommune.

1. All transport fra uttaksområde går nordover i
Nymobakken , veien for øvr ig benyttes av beboere og de
som ferdes til friluftsområde. Det vil i
rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges
kombinert turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4.

2. Det fastsettes maksimal utnyttelsesgrad på B1 , samt
a vgrensning mellom B1 og kommunal vei Nymobakken . I
t illegg markeres det inn/utkjøring på område B1.

3. FYLKESMANNEN I BUSKERUD

1. Kommunen bør vurdere ulike krav som til
en viss grad kan kompensere for de
arealene som går tapt ved utvidelsen av
masseuttaket og at dette sikres gjennom
rekkefølgekrav i bestemmelsene, for
eksempel omlegging av viktige turveier
som blir berørt.

1. Innarbeiding av avbøtende tiltak i
rekkefølgebestemmelsene drøftes med
planmyndigheten.

2. Avklares med Ringerike kommune

3. Bestemmelse om at gjenværende
vegetasjon skal bevares i
grønnstruktursonen innarbeides.

1 . Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/reguleringsformål som forringer
områdets verdi som friluftsområde bør avbøtende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten frem går det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av skiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre. Kvalitetene til området er dets størrelse og
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2. Planområdet burde vært utvidet til å
omfatte hele arealet mot industriområdet i
nordøst slik at dette grøntområdet ble sikret
i planen. Dette ville o gså gjort det mulig å
regulere inn en turvei i planforslaget.

3. Vi anbefaler at bestemmelsene om
grøntstruktur blir supplert med krav om at
vegetasjonen skal bevares som en visuell
skjerming av uttaket.

4. Etterbruk: Fylkesmannen vil anbefale at
etterbruken fa stsettes til LNF - formål i
påvente av senere planavklaringer.

5. Reguleringsbestemmelser: Vi anbefaler at
det blir utarbeidet en bestemmelse som
stiller krav om utvidelsesretning, etappevis
istandsetting og vegetasjonsetablering og
ber kommunen om å sikre dett e i planen før
endelig vedtak.

6. Naturmangfold: Ber om at det blir gjort en
konkret vurdering i forhold til hver enkelt
paragraf i §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven før
planforslaget blir lagt frem for endelig
vedtak.

4. Tiltakshaver registrerer at
fylkesmannen anbefaler at etterbruken
fastsettes som LNF inntil ny
kommuneplan viser annen
arealdisponering. Dette foreslår
tiltakshaver at avgjøres av kommunen
i senere planprosesser.

5. Tiltakshaver har behov for å ta ut
masser i hele uttaksområdets bredde
for å kunne blande ulike
korngrade ringer til markedet.

Forslag til presisering § 4:
Istandsetting og revegetering:
Etappevis istandsetting og
vegetasjonsetablering ved naturlig
innvandring igangsettes når laveste
uttaksdybde er nådd.

6. Konsekvensutredningen er supplert
med en konkret vur dering i forhold til
hver paragraf i §§ 8 - 12 i
naturmangfoldloven.

at det er et eksis terende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legg e til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Dis se vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. D et vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleri ngsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
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Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedt ak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av t urvei/driftsvei,
som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei
skal legges i beste mmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knusever ket.

2. Område er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF -
område og vil sikres i overordnet plan.

3. Det vil legges inn bestemmelse om at vegetasjon
be vares s om en visuell skjerming .

4. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken skal
fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling ti l om området skal
tilbakeføres til LNF - område.

5. Det vil stilles som krav i bestemmelsene at vegetasjon
skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og
i etapper f or å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det
revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå
for de enkelte delene av uttaksområde.

6. Konse k vensutredningen skal være supplert i forhold til
hver paragraf i §§ 8 - 12 , Tilstrekkelig kommentert fra
forslagstiller.
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4. FYLKESMANNEN I BUSKERUD
1. Svarbrev til Miljøvernforbundet Hønefoss

vedr. anmodning om lovlighetskontroll
vedr. kommunens fremgangsmåte i
arealplanleggingen av Hensmoen.

2. Fylkesmannen behandlet en henvendelse
om lovlighetskontroll av kommunestyrets
vedtak av 27. oktober 1994. Fylkesmannen
konkluderte i brev av 28. november 2013 at
det ikke foreligger grunnlag for å iverksette
lovlighetskontroll som eget tiltak etter
kommuneloven §59 nr. 5. vi er ikke kjent
med at det foreligger forhold som tilsier en
ny vurdering av vår tidligere konklusjon.

Ikke relevant for plansaken Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

5. DIREKTORATET FOR
MINERALFORVALTNING

1. Hensiktsmessig å utarbeide en felles
driftsplan

2. Det er svært viktig at tiltakshaverne
samarbeider om utnyttelse av ressursen slik
at det ikke står igjen en grusrygg langs
eiendomsgrensen

3. Mener det er vanskelig å kombinere
driftsveg og turveg

4. Vurdere om vollen bør anlegges mellom
turveg og en eventuell driftsveg istedenfor
mellom grustak og turveg/driftsveg

1. Felles driftsplan utarbeides

2. Tas til etterretning

3. Tiltakshaver ønsker å opprettholde
den valgte løsningen med kombinert
driftsveg og turveg på grunn av at
vegen vil bli lite brukt som driftsveg.

1. Følgende bestemmelse innarbeides i reguleringsplan:
Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene
271/8 og 92/2 innenfor uttaksområde BRU1 og BRU2 skal
søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven. Det
skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i
reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.

2. - 3. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

4. Det er gjort en vurdering av forholdet. Grunnet lite
trafikk på driftsveg er rådmann av den oppfatning at
turvei/driftsveg kan komb ineres og at denne veien
skjermes mot grusuttaket.
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6. BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
UTVIKLINGSAVDELINGEN

Planen berører ikke automatisk fredete eller nyere
tids kulturminner.

Tas til etterretning Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

7. MATTILSYNET
Mattilsynet har sett på forslag til reguleringsplan
og enige om er at det er gjort et grundig og
omfattende arbeid med denne. Faren for
forurensning av drikkevannskilder er godt utredet
og det er ikke er påvist fare for forurensning. I
ROS analysen har de iverksatt tiltak mht
forurensning fra maskiner, drivstoff mv.
Mattilsynet ser ikke behov for ytterligere
utredninger i den sammenheng.

Tas til etterretning Mattilsynet fikk oversendt materiale i forkant av høring og
offentlig ettersy n og har ovenfor Ringerike kommune
kommentert planforslaget i e - post datert 19.01.17.

8. RINGERIKE KOMMUNE
BYGGESAKSKONTORET

Rådgiver vann og miljø

Vi viser til forurensningsloven § 40
Beredskapsplikt. Reguleringsbestemmelse § 4
Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning (BRU1,
BRU2), bør nevne at det kreves særskilt utstyr i
beredskap på stedet, for å hindre/begrense ev.
forurensning videre til grunnen/grunnvannet

Det innarbeides en bestemmelse om at
særskilt utstyr skal foreligge for å
begrense skade ved eventuelle
uønskede hendelser.

Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller .

9. RINGERIKE KOMMUNE
KOMMUNEOVERLEGEN

Det henvises til forslagsstillers
kommentar til merknad nr. 2.

All transport fra uttaksområde går nordover i
Nymobakken, veien for øvrig benyttes av beboere og de
som ferdes til friluftsområde. Det vil i
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Forutsetter at barnas skolevei blir tilfredsstillende
trafikksikre og at turstier i området ved omlegging
blir tilrettelagt med universell utforming.

rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges
kombinert turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4

10. VÅGÅR D VEL

1. Grustaket reduserer bokvaliteten,
friluftsområdene og er en belastning for
nærmiljøet på Nymoen, Vågård og Hen

2. Hogst av skogen har ført til økte støy - og
støvplager på byggefeltet Sørflaten.
Problemene vil øke ved utvidelse av
massetaket

3. Forslag til avbøtende tiltak:

- Stasjonært steinknuseranlegg støyer utover
store områder og må bygges inn

- Grunnvannet under Hensmoen er i dag
kilden til flere private brønner, og må
beskyttes mot forurensning. Rutiner for
statlig/kommunalt tilsyn må innarbeides i
driftsplanen. Dybden på uttaket må ikke
påvirke beskyttelsen av
grunnvannsmagasinet

- Driftsplanen må synliggjøre hvordan
grustaket skal driftes uten at den går utover
samfunns interessene for området

- Driften må begrenses til normal arbeidstid
på hverdager (08.00 - 16.00)

Forslagsstiller ønsker dialog med
naboskapet slik at gjennomføring av
planforslaget blir til minst mulig
ulempe.

Innarbeiding av avbøtende tiltak i
rekkefølgebestemmelsene drøftes med
planmyndigheten:

Innbygging av steinknuseanlegg: Det
er korte perioder hvor det knuses
stein. Knuseverket kan støyskjermes
ved etablering av grushauger.

Vannstand og kvalitet i Vesletjern vil
ikke påvirkes jf.
konsekvensutredningen.

Forslagsstiller vil utarbeide en
bestemmelse om at gjenværende
vegetasjon skal bevares i
grønn struktursonen (se svar merknad
3)

Forslagsstiller ønsker å opprettholde
driftstider som foreslått i
reguleringsbestemmelsene for å kunne
levere sand til blant annet Unicon og
Spenncon.

Det foreslås en bestemmelse for å
begrense støv ihht § 30 i

1. Rådmann verdsetter at forslagstiller ønsker god
dialog med naboskapet, slik at planforslaget blir
minst mulig til ulempe.

2. Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og
støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor
rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som
gjøres gjeldende.

3. Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og
støvutslipp fra virksomheten skal ligge inne nfor
rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som
gjøres gjeldende.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
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4. Utslipp av støv og støy må bli tatt hånd om
ved etablering av vegetasjon opp mot
bruddet

5. Støv fra området må dempes med aktiv
fukting av masser og tørre finmasser må
lagres skjermet slik at de ikke skal avgi støv

6. Det må utarbeides en etterbruksplan.
Lokalbefolkningen må få vite hva slags
etterbruk en tenker seg.

forurensi ngsforskriften.
Nymobakken og driftsveger skal
hyppig feies/vannes for å hindre
støvspredning

Tiltakshaver mener at etterbruk for
området bør avgjøres av kommunen i
senere planprosesser.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år ette r vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av k nuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

( En planlagt utvidelse av massetaket med uttak
inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke påvirke
Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke
påvirkes av masseuttaket og observasjoner av
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grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke
har kontakt med grunnvannet.
Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller
med stor mektighet under pla nlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt
uttaksområde ser ut til å være avgrenset til et tynt
vannførende lag over fjell og har der liten verdi
som grunnvannsressurs.
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over
grunnvannsnivå må i fremtiden baser es på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering
av nye observasjonsbrønner. Sandlaget/tykkelsen
på 2 m som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av
grunnvannet.
Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne
strømme mot nedenforliggende drikkevannskilder i
Nymoen - området og utgjøre en andel av
grunnvannet som tas ut til drikkevann for private
vannforsyninger )

Driftsplan kvalitet s sikres av Dirmin . Ringerike
kommune er uttalepart til driftstillatelser.

Følgende drifts tider er utarbeidet i henhold til
T1442/2016.

4. Det vil stilles krav i reguleringsbestemmelsene
omkring etablering av vegetasjon.

5. Det sikres i reguleringsbestemmelsene at grustaket
skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.
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Nymobakken og drif tsvei er skal i tillegg hyppig
feies/vannes for å hindre støvspredning .

6. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken
skal fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste
revisjon av kommuneplanens arealdel tas stilling ti l
om området skal tilbakeføres til LNF - område.

11. NORGES MILJØVERNFORBUND
1. Hensmoen en av de mest populære

friluftsområdene i Ringerike.
2. Asfalt og betongbransjen må over til 100 %

tilslag av knust fjell slik som i Sverige.
3. Forventer at Ringerike kommu ne reduserer

uttaksområdet betraktelig i samsvar med
Miljøvernforbundets tidligere foreslått
arealgrense som gikk ved skogsbrynet som
vist på side 7 i vedlagte rapport.

Knust fjell: Tiltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil
være behov fo r natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

Innspill til kommunens
arealdisponering og forslag om
arealreduksjon av uttaksområdet må
avgjøres av Ringerike kommune. Det
er kommunen som er planmyndighet.

1. Ringerike kommune har i kommuneplanens arealdel
avsat t arealet til råstoffutvinning. Formålet har vært kjent
og vedtatt i kommuneplanens arealdel siden 1991.

2. Ringerike kommune er enige i at det bør oppmuntres til
en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus. Ringerike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

3. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av områd e avsatt til
råstoffutvinning.

12. MILJØVERNFORBUNDET
HØNEFOSS

1. Redegjørelse for alternative lokaliseringer
ikke er innarbeidet i planen.

2. Det er ikk e dokumentert behov for to
mass euttak på Hensmoen.

Alternative lokaliseringer må
fastsettes av Ringerike kommune på
kommuneplannivå. Forslagsstiller
forholder seg til det planområdet som
er avsatt til masseuttak i
kommuneplanen.

1. Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag for
vurdering av alternative uttaksområde. Temautredning for
masseforvaltning ble i forbindelse med revisjon av
kommuneplan utarbeidet for å bl.a. gi oversikt over
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk m m. Videre
skulle temautredningen gi kunnskapsgrunnlag for å
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3. Lokaliseringen i det populære
friluftsområdet på Hensmoen er i sterk
konflikt med regionale og lokale
friluftsinteresser.

4. Usikkerheten knyttet til tjerna og
grunnvannet er i strid med føre - var -
prinsippet, se rapport (2017) fra Dag
Hongve, limnolog Dr. Philos.

5. Myrvang har utvidet uttaket og anlagt veier
uten godkjen ning. Turskilt og
Miljøvernforbundets grensepåler havnet
inne i området for masseuttak.

6. Skeptiske til høringsinnspill fra Myrang AS
om tilrettelegging for en mørtelfabrikk på
Hensmoen.

7. Norstone må finne et alternativt uttakssted.
8. Myrvang må legge en pl an for avslutning

av videre uttak av grus på Hensmoen. I
mellomtiden må driften i grustaket kun
foregå mellom 0800 – 1600 på hverdager.
Stengt i helger og på helligdager. For å
skåne omgivelsene mot støy, må
sorteringsanlegget bygges inn.

UTTALELSE DATERT 17.10.17

1. Ta nødvendige hensyn og utrede
uavhengig av konsulent.

2. Planområdet kan ligge i tjernas
nedbørsfelt, og grustakutvidelsene vil
dermed kunne medføre store negative
konsekvenser for vannene. Forslaget

Ar ealet er avsatt i kommuneplanen.
Den som har avtale med grunneier til
å ta ut grusen, kan søke om
driftskonsesjon i henhold til
mineralloven.

Vannstand og kvalitet i Vesletjern vil
ikke påvirkes jf.
konsekvensutredningen.
Grunnvannsforekomsten under
planl agt uttaksområde har liten verdi
som grunnvannsressurs. Et
gjenværende sandlag på minst 2 m
over grunnvannsstand er sikret med
bestemmelse.

John Myrvang har driftskonsesjon for
det arealet som er satt av i
kommuneplanen til eksisterende
uttaksområde. Det te arealet er større
enn dagens driftsområde.

Tiltakshaver mener at etterbruk for
området bør avgjøres av kommunen i
senere planprosesser.

Forslagsstiller ønsker å opprettholde
driftstider som foreslått i
reguleringsbestemmelsene for å kunne
levere sand t il blant annet Unicon og
Spenncon.

anbefale hvilke areal som burde settes av for uttak,
produksjon eller deponi i kommuneplanen, gi
vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak og
produksjon.

Kommuneplanens arealdel skal avkl are sikre
ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved
å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt
sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å
unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Alternati ve lokaliseringer anses å være avklart
på kommuneplannivå.

2. Dokumentert behov for masseuttak , nasjonalt viktig
ressurs.

3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunns interesser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

4. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller .

5. Det vises til brev fra Ringerike kommune, datert
03.06.16 , der det vises til befaring på gnr. 271/8 26.05.16.
I etterkant av denne befaringen er forholdet rettet opp jfr.
e - post fra Ringerike kommune til Fylkesmannen 08.06.16.
Saken er avsluttet.

6. Ringerike kommune har tatt stilling til innspill om
etablering av mørtelfabrikk: Innenfor områd et for
råstoffutvinning BRU1 ønskes en åpning for tilrettelegging
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strider dermed med føre - var - prinsippet i
natu rmangfoldloven.

3. Ønske om å se nærmere på forslag om
etablering av geo - park.

Innbygging av steinknuseanlegg: Det
er korte perioder hvor det knuses
stein. Knuseverket kan støyskjermes
ved etablering av grushauger.
Sorteringsanlegg gir ikke støy over
grenseverdier.

av mørtelfabrikk eller ny betongstasjon som har en
byggehøyde på ca. 3 0 meter. Rådmann vil stille seg
positive til etablering av mørtelfabrikk i område BRU1.
Det vil måtte ses nærmere på hvo rdan Ringerike kommune
i plan sikrer at konsekvensene av dette blir i varetatt på en
samfunnstjenlig måte, da bl.a. med hensyn til det visuelle
uttrykket; plassering samt vurdering av høyde. Det vil
utarbeides et rekkefølgekrav om at før rammetillatelse ka n
gis skal det foreligge utredninger omkring m.a.
konsekvenser for trafikk, støy, støv, hensiktsmessig
plassering etc.

7. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

8. Følgende driftstider er utarbeidet i henhold til
T1442/2016:
Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag
07.00 - 15.30. Lørdag k l. 06.00 – 14.00. Ved utvidet drift
06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00)
tillates ikke knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og
Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldperioden
fra kl. 19.00 – 23.00.

SVAR PÅ UTTALELSE DATERT 17.10.17
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1. Konsekvensutredningen utarbeidet av Aspln viak
tilfredsstiller de krav som er gjeldende.

2. Ringerike kommune forholder seg til
konsekvensutredningen. Kommunen gjør ikke
egne utredninger omkring tema som inngår i
konsekvensutredningen. Asplan Viak legger vekt
på at tjerna ikke vil bli påvirket. Dag Hongve
motsetter seg ikke målingene av grunnvannet.
Det vil bli gjort kontinuerlige observasjoner i
brønner på samme måte som Kilemoen; Dette
sjekkes opp med Jostein Nybråten når det gjelder
Nybyen vannverk.
Detaljplan for Hensmoen grusuttak viser i sin
konsekvensutredning til grundige undersøkelser
og vurderinger om masseuttaket vil kunne gi
medføre negative konsekvenser for Storetjern og
Vesletjern. Utdrag fra planbeskrivelsen viser til
at Storetje rn og Vesletjern er undersøkt ved flere
tilfeller. Det er utført sondeborringer i
løsmassene med massebeskrivelser og boringer
gjennom løsmasser og videre i fjell (vann - og
energiboringer). For å kunne dokumentere
grunnvannsnivå i området mellom masseuttak et
og Vesletjern er det etablert to
observasjonsbrønner sør for Vesletjern.
Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for
påvirkning av Vesletjern og Storetjern,
løsmassenes egenskaper med tanke på
beskyttelse av underliggende grunnvann, og
behovet for ume ttet sone over
grunnvannsmagasinet etter uttak av masser.
Boringene gir også dybde til fjell og tykkelsen på
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vannførende lag i løsmasser over fjell i
borpunktene.
Observasjonene av grunnvannsnivå, viser at
grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 m under
bu nnen av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt
hengende vannspeil og det fremgår av
konsekvensutredningen at grunnvannet og
grunnvannsnivå i løsmassene under tjernområdet
ikke vil påvirke Vesletjern eller myrområdene
rundt.
Det vil være behov for fremtidige b oringer for
registrering av grunnvann, fjelldyp og
informasjon om massenes sammensetning som
grunnlag for ressursvurdering og uttaksdybde.
Dette skal sikres i reguleringsbestemmelsene.

3. Geopark er noe som Ringerike kommune stiller
seg positive til, men det er dessverre ikke noe
kommunen vil kunne ta initiativ til. Geopark og
Landskapsvernområde anses å ikke være en
motsetning til driften på Hensmoen. Arealet
rundt Vesletjern og Storetjern vil ikke bli berørt
av tiltaket.

4. FOSSEKALLEN IL ORIENTERING
OG RINGERIKE O - LAG

1. Fremhever områdets betydning for
orienteringsidretten og områdets verdi for
idrett og friluftsliv generelt for
befolkningen på Ringerike

2. Ett av områdene som Ringerike O - lag og
Fossekallen bruker mest.

Det er Ringerike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandsetting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

Forslag til presisering §4:
Istandsetting og revegeter ing:
Etappevis istandsetting og

1 - 3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.
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3. Stiller spørsmålstegn ved hvorfor det ikke
er satt strengere krav om
rekkefølgebestemmelser, avbøtende tiltak
og istandsetting.

4. Etappevis utbygging må vurderes
5. Stier og turveger må erstattes også innenfor

planområdet etter hvert som disse går tapt.
6. Ønsker å få avklart om investeringer som er

gjort i moderne orienteringskart vil bli
refundert.

vegetasjonsetablering ved naturlig
innvandring igangsettes når laveste
uttaksdybde er nådd.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det et ableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer gre nsen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøf ter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for b esøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i beste mmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
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driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal h a maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

4. Det fremgår av svar til Fylkesmannen fra forslagstiller
at tiltakshaver har behov for å ta ut masser i hele
utta ksområdets bredde for å kunne blande ulike
korngraderinger til markedet. Det tillegges krav i
reguleringsbestemmelse § 2.1.11 : Vegetasjon skal
etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og evt.
etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det
revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i
uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet.
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5. Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at
området gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil
andre deler av utt aket revegeteres og tilbakeføres. Det vil
da bli nytt tilgjengelig areal i takt med at det tas ut masser
innover i uttaksområde. Stier vil kunne etableres her.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei sk al legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved
utvidet/tildeling av ny driftskonsesjon for henholdsvis
gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det skal i tillegg etableres
driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter
rundt uttaksområdet. Ter rengvollen skal ha maks. helning 30
grader og skal revegeteres ved naturlig innvandring.
Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig grad
brukes.

6. Investeringer som er gjort i moderne orienteringskart vil
ikke kunne bli refundert av kommunen . Dette er et
privatrettslig forhold som må løses mellom grunneier og
organisasjonen som har hatt utgifter. Dette er dessverre
ikke noe kommunen vil kunne refundere.

5. MILJØPARTIET DE GRØNNE
1. Planavgrensning samsvarer ikke med

arealgrense i kommuneplanen
2. Ved å vurdere eksisterende uttaksområde

sammen med det fremtidige blir
områdeverdien i planområdet mht landskap
og friluftsliv underestimert.

3. Savner nærperspektiver i
landskapsutredningen.

Planavgrensning: Tiltakshaver mottok
ingen merknader på
planavgrensningen da
planprogrammet var på høring.
Nordlige deler av planområdet er
redusert i forhold til kommuneplanen.

Verdivurdering av landskap og
friluftsliv er gjennomført i henhold til
et av de mest brukte

1. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
2. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
3. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
4. Se svar til Miljøvernforbundet pkt. 3
5. Se svar til Miljøvernforbundet pkt. 7
6. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
7. Avbøtende tiltak er oppsummert under svar til

Vågård vel pkt. 3
8. Disse to arealkrevende prosjektene er ikke i

motsetning til Hensmoen Grusuttak.
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4. Friluftsinteressene er svært viktige. Det er
langt flere mennesker som har nytte av
området enn de få arbeidsplassene det
dreier seg om (Myrvang 19, NorStone 5)

5. En ny tiltakshaver bør ikke slippe til i
området.

6. Konsesjon er gitt for 24 år fremover. Dette
er tilstrekkelig driftshorisont.

7. Tiltakshaver bør få en liste over avbøtende
tiltak og arealbegrensninger som
kommunen finner nødvendig for å sikre
miljø - og samfunnshensyn

8. To andre arealkrevende prosjekter er også
aktuelle på Hensmoen og krever utredning;
1) landskapsvernområde rundt Store - og
Lilletjern og 2) Geopark

9. De t bør settes klarere prinsipper for
etterbruken

10. Bærekraftig bruk av grusressurser bør
komme til en avklaring tilsvarende den som
har funnet sted i Sverige.

metodeverktøyene for
konsekvensutredninger – håndbok
V712.

Arealet er avsatt i kommuneplanen.
Den som har avtale med grunneier til
å ta ut grusen, kan søke om
driftskonsesjon i henhold til
mineralloven.

Bergindustri er en langsiktig næring ,
og tiltakshaver er av den oppfatning at
den gitte konsesjonen på 24 år er en
kort driftshorisont.

Tiltakshaver mener at etterbruk for
området bør avgjøres av kommunen i
senere planprosesser.

Knust fjell: Tiltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår f remover vil
være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

9. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken
skal fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste
revisjon av kommuneplanens arealdel tas stilling ti l
om området skal tilbakeføres til LNF - område.

10. Viser til NGUs grus - og pukkdatabase.
Forekomsten på Hensmoen vurderes som nasjonalt
viktig. Ringerike kommune er enige i at det bør
oppmuntres til en bærekraftig bruk av ikke -
fornybarressurs herunder sand/grus.

6. JOHN EDVARD MYRVANG
1. Ønsker å øke arealet på BRU 1 og endre

bestemmelsene slik at det kan legges til
rette for bygging av mørtelfabrikk i
fremtiden.

2. I reguleringsbestemmelsene pkt. 4b og 4g
mener vi at doble tanker burde holde

3. I reguleringsbestemmelsen pkt.5 bør det
brukes 40 meter mønehøyde/gesimshøyde

4. Innspill til reguleringsbestemmelsene pkt 9
om støvmålinger

Forslagsstillers innspill drøftes med
kommunen

1. Ringerike kommune har tatt stilling til innspill om
etablering av mørtelfabrikk: Innenfor området for
råstoffutvinning BRU1 ønskes en åpning for
tilrettelegging av mørtelfabrikk eller ny
betongstasjon som ha r en byggehøyde på ca. 30
meter. Rådmann vil stille seg positive til etablering
av mørtelfabrikk i område BRU1. Det vil måtte ses
nærmere på hvordan Ringerike kommune i plan
sikrer at konsekvensene av dette blir i varetatt på en
samfunnstjenlig måte, da bl .a. med hensyn til det
visuelle uttrykket; plassering samt vurdering av
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høyde. Det vil utarbeides et rekkefølgekrav om at før
rammetillatelse kan gis skal det foreligge
utredninger omkring m.a. konsekvenser for trafikk,
støy, støv, landskapsvirkning med he nsiktsmessig
plassering etc.

2. Reguleringsbestemmelse vil endres.

3. Mønehøyde i område B1, opprettholder
mønehøyde på 30 m.

4.Reguleringsbestemmelse vedrørende støvmåling
vil lyde som følger: Støvmålinger for gnr. 271, bnr.
122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i
henhold til forurensningsforskriften kapittel 30.
Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når
grustaket passerer grensen mellom nåværende og
fremtidig masseuttak; x - akse 6676200 (UYM32).

7. ØYSTEIN NORDBØ
Bekrefter at klage på vedtak om masseuttak
Hensmoen som ble oversendt før 1. gangs vedtak
opprettholdes.
Klagens innhold:

1. Begrunnelseskravet i plan - og
bygningsloven er ikke ivaretatt. Det
påpekes at det ikke er nevnt i vedtaket
hvordan innkomne uttalelser har vært
vurdert, ref. møteprotokoll.

Ikke kommentert av forslagsstiller 1. Vurdering av de enkelte uttalelsene i samband med
høring etter oppstart. Alle uttalelsene er vurdert og
svart ut av forslagstiller og rådmann. I
saksframlegget som danner grunnlag for
behandling i hovedutvalget for miljø - og
arealforvaltningen og formannskapet trekkes noen
av uttalelsene frem, det gjøres for øvrig
oppmerksom på i saksframlegget at oppsummering
av in nsendte merknader ved oppstart, m ed
rådmannens kommentar følger saken som vedlegg.

2. Avbøtende tiltak er oppsum mert under svar til
Vå gård vel pkt. 3
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2. Det etterspørres avbøtende tiltak og at det
er et rikspolitisk krav når man bygger ned
barns friareal.

3. Påpekes at behovet for hensynet til
byggeråstoff blir vektlagt sterkere enn
innbyggernes interesser.

4. De t påpekes også at det er begått brudd på
saklighetsprinsippet i norsk forvaltning ved
å påpeke at næringsvirksomheter er
avhengig av drift i Hensmoen grusuttak, og
at disse kan bli tvunget til å flytte sine
virksomheter uten fremtidig drift av
sandtaket.

3. Se svar til innspill nr. 11, Miljøvernforbundet
Hønefoss, pkt. 3 . Der fremgår det at Ringerike
kommune må avveie to tungtveiende interesser.

4. Da gjelder brudd på saklighetsprinsippet, er dette
noe som kan sees nærmere på. Ringerike kommune
trakk frem fakta om at noen av bedriftene har
etablert seg på Hensmoen som følge av
tilgjengelighet av sand - og grusforekomster. Om
dette var noe kommunen skulle latt være å
kommentere kan rådmannen være enig i.

8. STÅLE JOHANSEN
1. Viser til §10 i Naturmangfoldloven.

Etterlyser derfor en utredning av
konsekvensene av den samlede
belastningen de to planlagte
masseuttakene på Hensmoen vil føre med
seg, f.eks. må betydningen av at dette er
barns nærmiljø tas med i betraktning samt
hvilken be lastning området blir påført fra de
andre industribedriftene på Hensmoen. Det
er ikke kun effekten på det avgrensede
området man må se på, men hvordan
tiltaket virker inn på hele økosystemet på
Hensmoen

2. Uttak av masser kan påvirke vannstanden
og vannkvalit eten i grunnvannet og
surhetsgraden m.m. i Vesletjern, og da må
man også vurdere hva tiltaket medfører av
konsekvenser for livet i og rundt tjernet

Konsekvensutredningen er supplert
med en konkret vurdering i forhold til
hver paragraf i §§ 8 - 12 i
naturman gfoldloven.

Vannstand og kvalitet i Vesletjern vil
ikke påvirkes jf.
konsekvensutredningen.
Grunnvannsforekomsten under
planlagt uttaksområde har liten verdi
som grunnvannsressurs. Et
gjenværende sandlag på minst 2 m
over grunnvannsstand er sikret med
best emmelse.

1. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

2. En planlagt utvidelse av massetaket med uttak
inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke påvirke
Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke
påvirkes av masseuttaket og observasjoner av
grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke
har kontakt med grunnvannet.
Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller
med stor mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt
uttaksområde ser ut til å være avgrenset til et tynt
vannførende lag over fjell og har der liten verdi
som grunnvannsressurs.
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over
grunnvannsnivå må i fremtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering
av nye observasjonsbrønner. Sandlaget/tykkelsen
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på 2 m som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig besky ttelse av
grunnvannet.
Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne
strømme mot nedenforliggende drikkevannskilder i
Nymoen - området og utgjøre en andel av
grunnvannet som tas ut til drikkevann for private
vannforsyninger.

Det er viktig at grunnvannet un der planlagt
masseuttak beskyttes mot forurensning. Uttak av
sand inntil 2 m over grunnvannsnivå er sikret med
bestemmelse i reguleringsplanforslaget. Håndtering
og forebyggende tiltak ved lagring av drivstoff,
kjemikalier og oljeprodukter ivaretas også i
forurensingsforskriften kap. 18.

9. PER ARNE OLSEN
1. Masseuttakene på Hensmoen er

ødeleggende for svært mange mennesker,
og spørsmålet om alternative uttakssteder er
høyst relevant all den tid dette ikke ble
belyst da Hensmoen ble satt av til
masseuttak i kommuneplanens arealdel.
Dette må kommunen ta opp på
kommuneplannivå slik Asplan Viak foreslo
i planprogrammet.

2. Problemstillinger knyttet til
grunnvannsnivå og be tydningen av
økosystemet som helhet er ikke tilstrekkelig
utredet. Norsk institutt for vannforskning
(NIVA) må utrede konsekvensene av så

Forslagsstiller forholder seg til det
planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

Alternative uttakssteder og
arealformål i kommuneplanen må
fastsettes av Ringerike kommune.

Vannstand og kvalitet i Vesletjern
inkl. myrområdet vil ikke påvirkes jf.
konsekvensutredningen.

1. Revidert arealdel av komm uneplan foreslår på lik
linje som gjeldende kommuneplan formål
råstoffutvinning. Det er derfor ikke mulig å
regulere området til andre formål slik det henvises
til.

2. Se svar til innspill nr. 16, Ståle Johansen, pkt. 2
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store masseuttak nær et våtmarksområdet
med grytehullstjern.

10. TRULS KROKVIK
1. Ringerike kommune plikter at areal - og

ressursbruken blir til størst mulig gavn for
den enkelte og for samfunnet. Videre drift
av grustaket samt etablering av nok et
grustak kan verken kalles samfunnsmessig
forsvarlig eller bærekraftig.

2. Ringerike kommune må sørge for
igangs etting av en etterbruksplan for
området

Etterbruk av området må fastsettes av
Ringerike kommune. Se også svar i
merknad 3 om etterbruk

1. Se svar til innspill nr. 17, Per Arne Olsen, pkt. 1

2. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken
skal fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste
revisjon av kommuneplanens arealdel tas stilling ti l
om området skal tilbakeføres til LNF - område.

11. TROND SOLLI
1. Forventer at Ringerike kommune følger

opp Folkehelsemeldingen 2012 - 2030 som
ble vedtatt av kommunestyret 21.02.13, og
ivaretar Hensmoen som friluftsområde

Se merknad 19 1. Se svar til merknad 19

12. TOVE EMILSEN
1. Betydningen av å utøve friluftsliv i

nærmiljøet er en samfunnsverdi som er
langt større enn to grusuttak med begrenset
levetid.

2. Ringerike kommune kan ikke velge å se
bort fra de nasjonale målene om at alle skal
ha mulighet til å drive friluftsliv i
nærmiljøet.

3. Hensmoen må derfor settes av til friluftsliv
i den nye kommuneplanen, og videre utt ak
av grus på Hensmoen må stanses.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Arealformål i kommuneplanen
fastsettes av Ringerike kommune.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regio nale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Friluftsliv og ver d ien satt på område har
vært en del av totalvurderingen i plansaken. Områdene
omkring dødisgropene og de geologisk interessante
områdene ivaretas.

Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
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13. SØLVI FUGLESANG
1. Videre uttak av grus på Hensmoen er ikke

bærekraftig utvikling:
2. NGU påpeker at knust fjell er fremtidens

byggemateriale fordi vi har så lite igjen av
naturgrus og fordi naturgrusen er en
naturlig ledningsevne for vann. Hensmoen
er dessuten et "meget verneverdig område"
ifølge NGU.

3. Hensmoen er et viktig naturområde og
populært friluftsområde som må vernes

Knust fjell: Tiltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil
være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

1. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Ringerike ko mmune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus. Ringerike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

3 . Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunn sinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Friluftsliv og verd ien satt på område har
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vært en del av totalvurderingen i plansaken. Områdene
omkring dødisgropene og de geologisk interess ante
områdene ivaretas.

14. STEINAR HANSEN
1. Det står ingenting i planforslaget om

avbøtingstiltak i Nymobakken (slik som
angitt i planprogrammet), som er skoleveg
til barna på Vågård. Selv om barna som bor
her har tilbud om skoleskyss, er denne
vegen mye brukt av barna, som må ferdes
her når de sykler til skolen og når de skal
besøke sine skolekamerater på Nymoen.

2. Ikke forsvarlig å øke trafikken ytterligere
uten å etablere gang - og sykkelveg.

3. Konklusjon: Ringerike kommune må stille
krav til forslagsstillerne om å bekoste gang -
og sykkelveg langs veien fra utkjøringen til
Vågård og fram til masseuttakene.

Det er ik ke eget tilbud til myke
trafikanter i Nymobakken. For skole -
elever på Vågård er det om lag 6 km
til barne - og ungdomskolene og
elevene har rett til skoleskyss. Det er
likevel et mindre antall gående og
syklende som bruker Nymobakken.

Ifølge Håndbok N100 vil det ikke
være krav til eget tilbud for gang - og
sykkeltrafikken på en vei av denne
typen (Sa3).

1. - 3. All transport fra uttaksområde går nordover i
Nymobakken, veien for øvrig benyttes av beboere og de
som ferdes til friluftsområ de. Det vil i
rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges
kombinert turvei/dri ftsvei i bestemmelsesområde # 4, som
vil gå parallelt med Nymobakken.

15. RUTH DJØNNE
1. Tiltak med sikte på å begrense ulempene

for omgivelsene må fastsettes i
reguleringsplanen, og kommunen må derfor
stille krav om å asfaltere driftsvegene for å
begrense støv, kreve støyvoll i form av
vegetasjon (og ikke dumping av kvist slik
som nå er gjort).

2. Forlanger maks driftstid på hverdager kl.
0800 - 1600 og stengt i hel ger og på "røde
dager"

Forslagsstiller ønsker å opprettholde
driftstider som foreslått i
reguleringsbestemmelsene for å kunne
levere s and til blant annet Unicon og
Spenncon.

Arealet er avsatt i kommuneplanen.
Den som har avtale med grunneier til
å ta ut grusen, kan søke om
driftskonsesjon i henhold til
mineralloven.

1. Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og
støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer
beskr evet i kapittel 30 i forurensingsforskriften eller
senere forskrifter som gjøres gjeldende.

2. Følgende driftstider er utarbeidet i henhold til
T1442/2016:

Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag
07.00 - 15.30. Lørdag kl. 06.00 – 14.00. Ved utvidet drift
06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00)
tillates ikke knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og
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3. Istandsetting av tidligere uttatte områder,
som opparbeides til parkeringsplasser for
turfolket. På den måten vil vi få redusert
biltrafikk inne på moen.

4. NorStone må vurdere alternative
uttaksområder. Parallelle masseuttak på
Hensmoen strider med kommunens
samfunnsplan om en bærekraftig
masseforvaltning.

Etablering av parkeringsplasser til
turfolket i tidligere uttatte områder er
vanskelig å kombinere med planlagt
drift inne i uttaksområdet.

Forurensningsforskri ften kap. 30 definerer kveldperioden fra
kl. 19.00 – 23.00.
3. Tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

4. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

16. OLAV DJØNNE
1. Strider mot nasjonal politikk om å ivareta

og utvikle god tilgang til friluftslivsområder
2. Professor Børge Johannsen Wigum mener

vi i fremtiden må over på 100 % knust
tilslag.

3. Etablering av ytterlig et grustak til på
Hensmoen strider med kommunens
samfunnsplan om en bærekraftig
masseforvaltning.

4. Avslutt grusuttaket innenfor området avsatt
til nåværende masseuttak i
kommunep lanen, og legg til rette for å
komme i gang med alternativ slik Professor
Wigum sier. Da bevarer vi industrien,
arbeidsplassene og sannsynlig enda flere
arbeidsplasser på Ringerike.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Innspill til kommunens
arealdisponering og forslag om
arealreduksjon av uttaksområdet må
avgjøre s av Ringerike kommune. Det
er kommunen som er planmyndighet.

Knust fjell: Tiltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2. Viser til NGUs grus - og pukkdatabase. Forekomsten på
Hensmoen vurderes som nasjonalt viktig. Ringerike
kommune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunde r
sand/grus.

3. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
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UTTALELSE FRA 17.10.2017

1. Utredning av alternativ lokalisering
2. Den samlede belastningen til Hensmoen

er nådd.
3. Å ta ut grus på Hensmoen rett ved flere

boligfelt er et dårlig alternativ sett opp
mot Eggemoen.

være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

4. Ringerike kommune er enige i at det bør oppmuntres til
en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus. Ringerike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

SVAR PÅ UTTALELSE FRA 17.10 .2017

1. - 3. Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag
for vurdering av alternative uttaksområde. Temautredning
for masseforvaltning ble i forbindelse med revisjon av
kommuneplan utarbeidet for å bl.a. gi oversikt over
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk mm. Videre
skulle temautredningen gi kunnskapsgrunnlag for å
anbefale hvilke areal som burde settes av for uttak,
produksjon eller deponi i kommuneplanen, gi
vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak og
produksjon.

Kommuneplanens arealdel skal avk lare sikre
ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved
å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt
sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å
unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Alternat ive lokaliseringer anses å være avklart
på kommuneplannivå .
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Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å le gge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

4. OLAV BRÅTEN
1. Ringerike kommune må redusere

planområdet betraktelig, samt kun tillate ett
grusuttak hvor levetiden må settes til maks
20 år til.

2. Dette vil avverge at det sløses med
grusmassene til f.eks. fyllmasse og føre til
at asfalt - og betongbransjen må bruke pukk
i større skala enn i dag.

3. Den foreslåtte detaljreguleringen strider
med alt som heter bærekraft og
samfunnsnytte.

Forslagsstiller forholder seg til det
planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Innspill
til kommunens arealdisponering og
forslag om arealreduksjon av
uttaksområdet må avgjøres av
Ringerike kommune. Det er
kommunen som er planmyndighet.

1. Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

2. Ringerike kommune er enige i at det bør oppmuntres til
en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus. Ring erike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

3. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunde r sikre ressurser og
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uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

5. ODDVAR THOEN
1. Krever at økologisk kompensasjon, også

kalt fysisk kompensasjon for
naturmangfold, blir brukt i denne saken

2. Kompensasjonen innebærer at tiltakshaver
gjennomfører konkrete tiltak med positive
konsekvenser for naturmangfoldet utenfor
området som tiltaket beslaglegger. Disse
positive konsekvensene skal oppveie, eller
kompensere for, de negative konsekvensene

3. Økologisk kompensasjon skal sikre at et
tiltak unngår et netto tap av viktig
naturmangfold.

4. Hensmoen er et verneverdig dødislandskap,
og en redegjørelse på hva som skal
kompenseres forventer jeg derfor blir nøye
ut redet av Fylkesmannen i Buskerud.

Planen påvirker ikke dødisgropene
Vesletjern og Storetjern. Det er ikke
påvist naturtypelokaliteter innenfor
planområdet.

Ryggen/skråningen i vest ned mot
Begna blir bevart, men tiltaket
innebærer inngrep i kvartærgeologi sk
landskap.

1. Det er ikke kjente naturverdier som blir berørt av
tiltaket.

2. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

6. MARY BLIKKEN GRAVDAHL
1. Høringssvar som omhandler følgende tema:

Friluftsliv/bokvalitet, grunnvannsforekomst
og vannsikring, arbeidsplasser med
vinkling mot bærekraftig utvikling.

2. Konklusjon: Hen grusuttak avvikles
innenfor det området som nåværende
kommuneplan hjemler. Parallelt undersøkes
og legges til rette for alternative prosjekter,
bruk av pukk, retro, tre.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Tiltakshaver mener planforslagets
konsekve nsutredning svarer på
utredningskrav gitt i planprogrammet.

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2 . Ringerike kommune er enige i at det bør oppmuntres til
en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus og alternative prosjekter. Ringerike kommune
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3. Masseuttaket e r ikke bærekraftig, og
kommer i konflikt med regionale og lokale
friluftsinteresser.

4. NorStones etablering antas ikke å ha
samfunnsmessig gevinst, og ikke
bærekraftig virksomhet.

Ingen sektormyndigheter har fremmet
innsigelse til høringsforslaget.

Innspill til kommunens
arealdisponering må avgjøres av
Ringerike kommune. Det er
kommunen som er planmyndighet.

Knust fjell: Ti ltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil
være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

To parallelle masseuttak: Arealet er
avsatt i kommuneplanen. Den som har
avtale med grunneier til å ta ut grusen,
kan søke om driftskonsesjon i henhold
til mineralloven.

vil dessverre ikke kunne vurdere alternativer til asfalt og
betongbransjen i denne konkrete saken.

3. Viser til NGUs grus - og pukkdatabase. Forekomsten på
Hensmoen vurderes som nasjonalt viktig. Ringe rike
kommune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus.

4. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

7. MARTIN ALSMARK
1. Mest populære friluftsområdet nær

Hønefoss ifølge kommunens egen
undersøkelse.

2. Naturinngrepet til Myrvang AS ødelegger
folks lyst og mulighet til å drive friluftsliv.

3. Planområdet må derfor reduseres til å kun
gjelde konsesjonsområdet.

Se merknad 30 1. Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/reguleringsformål som forringer
områdets verdi som friluftsområde bør avbøtende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten fremgå r det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av skiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre. Kvalitetene til området er dets størrelse og
at det er et eksiste rende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.
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Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene
sikres at området gradvis vil istandsettes og at i
takt med uttak vil andre deler av uttaket
revegeteres og tilbakeføres. Det vil da bli nytt
tilgjengelig areal i takt med at det tas ut masser
innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for
å hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til regulering sbestemmelsene
sikres at det gjennomføres støvmålinger innen et år
etter planvedtak samt når grusuttaket passerer
grensen mellom nårværende og fremtidig
masseuttak (jf. Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal re gelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som
har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og
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92/2 skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i
gang en prosess for å etablere parkeringsplass som
gjør fri l uftsområde lettere tilgjengelig for
besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av
t urvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende
turvei/driftsvei skal legges i bestemm elsesområde
# 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling
av ny driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og
gnr. 92/2/2.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.

2. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering , at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.
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8. MARTE PEDERSEN
1. Kartlegging av bynære friluftsområder viste

med tydelighet at Hensmoen er av stor
verdi. Derfor er det svært viktig at
Ringerike kommune verdsetter dette
populære friluftsområdet og reduserer
planområdet som er avsatt til masseuttak.

2. Som en grunnleggende forutsetning i
kommunens forvaltning av friluftsområder,
må denne være i tråd med kommunens
overordnede mål om å sikre miljøet og
skape en bærekraftig utvikling.

3. To parallelle masseuttak er ikke
bærekraftig. Ergo må større deler av
Hensmoen settes av til friluftsliv i den nye
kommuneplanen.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluft sområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Innspill til kommunens
arealdisponering og forsla g om
arealreduksjon av uttaksområdet må
avgjøres av Ringerike kommune. Det
er kommunen som er planmyndighet.

To parallelle masseuttak: Arealet er
avsatt i kommuneplanen. Den som har
avtale med grunneier til å ta ut grusen,
kan søke om driftskonsesjon i hen hold
til mineralloven.

1. - 2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

3 . Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bære kraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forsl ag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

9. MARIT KJEMPERUD
1. Hensmoen er et viktig rekreasjons - og

friluftsområde. Egnet til orientering og
terreng som sikrer tilgjengelighet også for
eldre og barn.

2. Ringerike kommune må sørge for å ivareta
Hensmoen, slik at også våre etterkommere

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg ti l
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstriden de interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette r ammer for videre drift av
masseuttaket.
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kan få nyte rekreasjonsområdet som ligger i
kort avstand til Hønefoss.

2 . Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere milj ø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

10. LINE B. LAFTON
1. Området har stor verdi for friluftslivet.
2. På denne bakgrunn må større deler av

Hensmoen bevares for ettertiden, og det
planlagte området som er foreslått til
masseuttak må minimeres kraftig.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Innspill til kommunens
arealdisponering og forslag om
arealreduksjon av uttaksområdet må
avgjøres av Ringerike kommune. Det
er kommunen som er planmyndighet.

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regiona le og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2 . Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksi sterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.
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11. LASSE MYRVOLD
1. Videre uttak av grus på Hensmoen er ikke

forenelig med områdets store verdi som
friluftsområde.

2. Planområdet må begrenses, og Myrvang AS
må lage en plan for avslutning av videre
uttak når grensen for konsesjonsområdet er
nådd.

Se svar i merknad 32 1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressu rser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2 . Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

12. LAILA HØIENSAHL
1. Beboerne i nærmiljøet rundt grustaket som

bærer kostnadene ved forringet verdi av
eiendommene og miljømessige ulemper i
form av støy - og støvplager.

2. De høye raskantene kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko. Åskammen mot Ådalselva
er veldig smal, og det bør legg es inn som
premiss at denne sikres mot ras, men

Samfunnsutvikling og arealutvikling
kan medføre ulemper og fordeler for
naboskap. Tiltakshaver har forståelse
for at grunneier opplever risiko for
forringet eiendomsverdi. Planforslaget
er i tråd med gjeldende kommuneplan,
og konsekvensutredningen viser at
tiltaket kan gjennomføres innenfor
krav gitt i lover og forskrifter.

Punkt 1 - 3 er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

4. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår de t av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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samtidig bevares som tursti da stien her er
bindeledd mellom Nymoen og Hensmoen,
og veldig mye brukt.

3. Utslipp av steinstøv må tas hånd om ved å
etablere vegetasjon opp mot krateret.

4. Det er ikke bærekraftig å tillate to parallelle
grusuttak i dette populære friluftsområdet,
tett innpå boliger. Videre varighet på
eksisterende grusuttak må derfor reduseres
til maks 10 år. Dessuten må forurenser selv
betale for miljøkostnadene gjennom
tilstrekkelig med avbøtings tiltak.

Planforslaget vil ikke berøre den
naturlige skråningen mellom uttaket
og Ådalselva/Begna.
Tilbakeføringsvinkelen i skråningen
inne i sandtaket på 30 grader er
slakere enn natur lig skråning på
utsiden, og stabiliteten blir
opprettholdt. Sti som forbinder
Nymoen og Hensmoen vil bli
opprettholdt.

Forslagsstiller vil utarbeide en
bestemmelse om at gjenværende
vegetasjon skal bevares i
grønnstruktursonen (se svar merknad
3). Det fore slås en bestemmelse for å
begrense støv ihht § 30 i
forurensingsforskriften.
Nymobakken og driftsveger skal
hyppig feies/vannes for å hindre
støvspredning

Forslagsstiller forholder seg til det
planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

Inn spill til kommunens
arealdisponering og forslag om
arealreduksjon av uttaksområdet må
avgjøres av Ringerike kommune. Det
er kommunen som er planmyndighet.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

13. KRISTIAN STRAND Se svar i merknad 30 1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
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1. Strider mot nasjonale mål og
friluftspolitikk.

2. Ringerike kommune må ivareta
innbyggernes interesser og stanse den
stadige nedbyggingen av dette populære
friluftsområdet.

mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioritere s fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

14. JØRN IVAR DAAE JOHANSEN
1. Som helsefremmende aktivitet er

friluftslivet på Hensmoen svært viktig for
samfunnet vårt,

2. Hensmoen må derfor fredes som natur - og
turmiljø ved at kommunen sørger for at det
enorme arealet som er avsatt som
masseuttak i arealplanen blir betydelig
minsket.

Se svar i merknad 30 1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avve ie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Hensmoen er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til det planområdet som
er avsatt til masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt
være tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen
som ikke er en del av planforslaget.

2. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
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bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksi sterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

15. JØRN FOWLER
1. Nærmiljøet er en stadig viktigere arena for

fysisk aktivitet, og friluftsaktiviteter som
sykling, turgåing og bading utøves av
mange her på Hensmoen.

2. Oppfordrer kommunen om å redusere
planområdet betraktelig og sikre resten av
Hensmoen mot naturødeleggelser.

Se svar i merknad 31 1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre na sjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område a vsatt til
råstoffutvinning.

16. JOHN MORTEN KARLSEN
1. Forventer at kommunen legger frem

relevante og realistiske alternativer.

Forslagsstiller forholder seg til det
planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

1. Temautredningen og kommuneplan danner g runnlag for
vurdering av alternative uttaksområde. Temautredning for
masseforvaltning ble i forbindelse med revisjon av
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Spørsmålet er om det er valgt beste
lokalisering av to masseuttak som skal
drive parallelt i sårbar og verneverdig natur
i nærmiljøet til våre barn.

Alternative uttakssteder og
arealformål i kommuneplanen må
fastsettes av Ringerike kommune.

kommuneplan utarbeidet for å bl.a. gi oversikt over
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk mm. Videre
skulle temautredningen gi kun nskapsgrunnlag for å
anbefale hvilke areal som burde settes av for uttak,
produksjon eller deponi i kommuneplanen, gi
vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak og
produksjon.

Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre
ressurstilgang på byggeråstof fer for framtidige behov, ved
å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt
sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å
unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Alternative lokaliseringer anses å være avklart
på kommuneplannivå

17. JOHN A. PLEYM
1. Protesterer på at nesten hele friluftsområdet

på Hensmoen skal omdisponeres til to
enorme masseuttak.

2. Hvorfor tømme Hensmoen for naturgrus før
markedet går over til pukk?

3. Hvorfor la innbyggerne sitte igjen med
miljøregninga i form av et månekrater?

4. Hvorfor ødelegge nedslagsfeltet til
grunnvannet under Hensmoen?

5. Hvorfor tillate grusuttak i et verneverdig
dødislandskap?

6. Hvorfor ødelegge nærmiljøet til barn og
unge i flere generasjoner framover?

Knust fjell: Tiltak shavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil
være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

Se for øvrig forslag sstillers
kommentar i merknad 30

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for vider e drift av
masseuttaket. Hensmoen er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til det planområdet som
er avsatt til masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt
være tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen
som ikke er en d el av planforslaget.

2. Viser til NGUs grus - og pukkdatabase. Forekomsten på
Hensmoen vurderes som nasjonalt viktig. Ringerike
kommune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus.
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3. Hensmoen er et viktig rekreasjons - og friluftsområde,
men forholder seg til det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt være
tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

4. En planlagt utv idelse av massetaket med uttak inntil 2 m
over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller
Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket
og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at
Vesletjern ikke har kontakt med grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor
mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser
ut til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over fjell
og har der liten verdi som grunnvannsressurs .
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå
må i fremtiden baseres på dokumentasjon av
grunnvannsnivå ved etablering av nye
observasjonsbrønner. Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil
stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig
besk yttelse av grunnvannet.
Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne
strømme mot nedenforliggende drikkevannskilder i
Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som
tas ut til drikkevann for private vannforsyninger.

Det er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak
beskyttes mot forurensning. Uttak av sand inntil 2 m over
grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
reguleringsplanforslaget. Håndtering og forebyggende
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tiltak ved lagring av drivstoff, kjemikalier og oljeprodukter
ivaretas også i forurensingsforskriften kap. 18

5 . Dødislandskapet vil ikke berøres av uttaksområdet

6. Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/regulering sformål som forringer
områdets verdi som friluftsområde bør avbøtende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten fremgår det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av s kiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre. Kvalitetene til området er dets størrelse og
at det er et eksisterende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.

18. JEANETTE MARTINSEN
1. Sorteringsanlegg og knuseanlegg må

bygges inn
2. Etablere gang - sykkelvei langs

Nymobakken
3. Kompensasjon for tap av friluftsområder

ved etablering av p - plasser, sette opp
infotavler om dødislandskapet og istidens
historie

4. Redusere planområdet. Grytehullstjerne er
helt avhengig av nedbørsfelt som er langt
større enn det planforslaget legger opp til,
ref. Elgmork 1974.

Det er Ringerike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandsetting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

Vedr. GS - veg langs Nymobakken; se
svar i m erknad 2.

Forslagsstiller forholder seg til det
planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

Innbygging av steinknuseanlegg: Det
er korte perioder hvor det knuses
stein. Knuseverket kan støyskjermes

1. Det innarbeides avbøtende tiltak i
rekkefølgebestemmelsene:
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ved etablering av grushauger.
Sorteringsanlegg gir ikke støy over
grenseverdier.

Vannstand og kvalitet i Vesletjern vil
ikke påvirkes jf.
konsekvensutredningen.

Støyskjermer skal etableres i form av grushauger i
forbindels e med bruk av knuseverket .

2. Det innarbeides avbøtende tiltak i
rekkefølgebestemmelsene:

Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende
turvei/driftsvei skal legges i bestemmelsesområde # 4.
Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
drifts konsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2 .

3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Friluftsliv og verd ien satt på område har
vært en del av totalvurderingen i plansaken. Områdene
omkring dødisgropene og de geologisk interessante
områdene ivaretas.

4. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.
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19. IDA SCHØRLIEN
1. Verneverdige naturområde og populært

friluftsområde som brukes daglig i
nærmiljøet

2. Verken framtidsrettet eller bærekraftig.
3. Ringerike kommune må stille krav om

tiltak som skjermer miljø og natur; vridning
fra grus til pukk.

4. Kan ikke akseptere at to grustak skal drive
parallelt

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig natur, - rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Det er Ringerike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandsetting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

To parallelle masseuttak: Arealet er
avsatt i kommuneplanen. Den som har
avtale med grunneier til å ta ut grusen,
kan søke om drift skonsesjon i henhold
til mineralloven.

1 . Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Hensmoen er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til det planområdet som
er a vsatt til masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt
være tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen
som ikke er en del av planforslaget.

2 . Ringerike kommune er enige i at det bør oppmuntres til
en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs h erunder
sand/grus og alternative prosjekter.

3. Viser til NGUs grus - og pukkdatabase. Forekomsten på
Hensmoen vurderes som nasjonalt viktig. Ringerike
kommune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/ grus. Ringerike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

4. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

20. IDA GJESTVANG
1. Hensmoen er ett av de mest populære

turområdene nær Hønefoss, og det må
etableres buffersoner rundt og mellom
masseuttakene av såpass stor størrelse at det
går an å gå tur her uten å bli sjenert av støy
og utsyn mot det ødelagte landskapet.

2. Minner om at a vbøtingstiltak er et
rikspolitisk krav når man bygger ned barn
og unges nærmiljø, og

a. forventer derfor at dette blir tatt
hensyn til.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Det er Ringerike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandse tting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

1. - 2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å l egge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Hensmoen er et viktig rekreasjons - og friluftsområde, men
forholder seg til det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt være
tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres . Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
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Det vil i forslag til regul eringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken sk al regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter v edtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av t urvei/driftsvei,
som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei
skal legges i be stemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuse verket.

21. HILDE HATLESTAD
1. Kommunen kan ikke dokumentere hvordan

Hensmoen havnet i kommuneplanen som
masseuttak

2. At Ringerike kommune bygger videre på
denne ulovligheten er brudd på
menneskerettighetene.

Kommuneplanhistorikk – innspill RK 1. Loven har ikke tilbakevirkende kraft. De t arealavklarte
området som ligger inne i kommuneplan h ar vært avklart i
mange kommuneplaner.Alt kommuneplanarbeid følges opp
av Fylkesmannen. Fylkesmannen kontrollerer at arbeidet
skjer i tråd med gjeldende lovverk. En plan kan ikke vedtas
om arbeidet ikke er gjort i henhold til gjeldende lovverk. Det
er derfor ikke grunn til å tro at lovverk ikke er hensyntatt i
arbeidet. Ringerik e kommune har i notat datert 19.04.13
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3. Planforslaget må trekkes tilbake og
Myrvang AS må pålegges å lage en
avslutningsplan.

sak 12/3201 laget en oppsummering av føringer for
kommuneplanarbeid i plan - og bygningsloven fra 1985 og
fra 2008. Videre er det her laget en oppsummering av
Ringerike kommune sine overordnede arealplaner fra
Generalpl an vedtatt 1972 og frem til kommuneplanens
arealdel vedtatt 2007. Av dette notatet fremgår det at
Hensmoen grusuttak har ligget inne som masseuttak siden
høring av den første kommuneplanen som kom i 1991,
høring i 1989. Det eldste vedtatte plankartet der o mrådet
ligger inne som masseuttak er i kommunedelplankartet for
Hønefossområdet som er vedtatt i 27.10 94. I sakspapirene
kan en se at planen har vært ute på høring hos kommunale
etater og råd, andre lokale offentlige etater/instanser,
fylkeskommunale og s tatlige etater, lokale
næringslivsorganisasjoner og offentlige institusjoner,
nabo - og samarbeidskommuner, politiske partier og
ungdomslag, velforeninger, landbrukets organisasjoner,
diverse lag og foreninger. Det foreligger også
avisannonser hvor det oppl yses om at forslag er ute på
høring. Kommuneplan for Ringerike er vedtatt tre ganger
siden 1994. Dette var 24.06.99, 26.06.03 og 30.08.07.
Området avsatt til masseuttak på Hensmoen ligger inne i
disse tre planene som en oppfølging av planen vedtatt i
1994.

2. Ringerike kommune er av den oppfatning av loven følges i
denne saken.

3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
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friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv are aldisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Rin gerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

22. HEIDI STRAND
1. De foreslåtte masseuttakene på Hensmoen

er ikke i samsvar med nasjonal politikk om
å ivareta og utvikle god tilgang til
friluftslivsområder, og planene må stanses.

Innspill til kommunens
arealdisponering må avgjøres av
Ringerike kommune.

Se for øvrig forslagsstillers
kommentar i merknad 31

1 . Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende i nteresser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette ramme r for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
s amfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

23. HARRY DAHL
1. De tre mest kjente furumoene som brukes

flittig til rekreasjonsområde er under stort
utbyggingspress.

2. Hensmoen har størst befolkningsgrunnlag
og må vernes som friluftsområde.

3. Trivsel der folk bor er viktig.
4. Det må tenkes nytt når det gjelder

byggeråstoff, det må satses mer på uttak av
fjell, og sand/grus som ikke utvinnes av
fjell bør avgiftsbelegges.

5. Planforslaget legger opp til for lang
driftstid. Myrvang bør avslutte innen 25 år.

6. Norstone bør ikke etableres. Blokkerer
adkomst til friluftsområder fra Sørflaten

7. Vågardsveie n er blitt utrygg for myke
trafikanter.

8. Ringerike kommune må legge til rette for at
folk skal kunne drive et aktivt friluftsliv
med gode rekreasjonsmuligheter i sitt
nærmiljø.

Se svar i merknad 31

Knust fjell: Tiltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil
være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

Adkomst til friluftsområdet på
Hensmoen vil være tilgjengelig fra
avsatt LNF - område i kommuneplanen
mellom industriområdet og
ut taksområdet som har en bredde på
ca. 80 meter.

Bergindustri er en langsiktig næring,
og tiltakshaver er av den oppfatning at
den gitte konsesjonen på 24 år er en
kort driftshorisont.

To parallelle masseuttak: Arealet er
avsatt i kommuneplanen. Den som har
avtale med grunneier til å ta ut grusen,
kan søke om driftskonsesjon i henhold
til mineralloven.

1 . – 3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
fril uftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

4 . – 5. Ringerike kommune er enige i a t det bør oppmuntres
til en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus og alternative prosjekter.

Viser til NGUs grus - og pukkdatabase. Forekomsten på
Hensmoen vurderes som nasjonalt viktig. Ringerike
kommune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus. Ringerike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

6. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffu tvinning.

7 . All transport fra uttaksom råde går nordover i
Nymobakken. Det vil i rekkefølgebestemmelsene stilles
krav om at det legges kombinert turvei/driftsvei i
bestemmelsesområde # 4.

8. Hensmoen er et viktig natur - rek reasjons - og
friluftsområde. Deta ljplanen forholder seg til det
planområdet som er avsatt til masseuttak i
kommuneplanen. Det vil fortsatt være tilgjengelig areal for
å utøve friluftsliv på Hensmoen som ikke er en del av
planforslaget. Viser til pkt. 1.

24. HANNE S. THOEN
1. Ringerike kommune må snarest sørge for at

området blir satt av til friluftsliv i det
pågående arbeidet med å utarbeide ny
arealplan.

2. Hensmoen er ett av områdene som
Ringerike O - lag og Fossekallen bruker
mest. Hensmoen er nærmiljøet til flere
lokalsamfunn som bruker området til lek,
bading, riding, jogging og turgåing.

Innspill til kommunens
arealdisponering må avgjøres av
Ringerike kommune.

Se for øvrig forslagsstillers
kommentar i merknad 31.

1 . Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende i nteresser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette ramme r for videre drift av
masseuttaket.

2 . Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
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uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det et ableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer gre nsen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøf ter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for b esøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i beste mmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal h a maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
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innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

25. HANNE - BEATE HØIBY
1. Ringerike kommune må sørge for å utnytte

potensialet friluftslivet på Hensmoen har
som helsefremmende aktivitet framfor å
godkjenne den foreslåtte reguleringsplanen.
Dette kan gjøres ved å frede Hensmoen
som natur - og turmiljø.

Likelydende svar som merknad 30 . 1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette ramm er for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

26. GURO MYRVOLD FUNJEM
1. Viser til forskning som viser

sammenhengen mellom bolignære
rekreasjonsområder/grøntområder og helse.

2. De psykososiale og helsemessige følgene
av at Hensmoen ødelegges som
friluftsområde må utredes bedre.

3. Forslag om at John Myrvang AS får
fortsette drift a v grustaket på Hen i en

Forslagsstiller forholder seg til at det
regulerte arealet er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Se svar
i merknad 3 0 .

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
r ette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.
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periode på 10 år. I denne perioden må
industrien som trenger grusen søke
kunnskap om alternativer for videre drift og
at avbøtingstiltak igangsettes omgående.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbest emmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelme ssig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
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driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i till egg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

2. Hensmoen er et viktig natur - rek reasjons - og
friluftsområde. Detaljplanen forholder seg til det
planområdet som er avsatt til masseuttak i
kommuneplanen. Det vil fortsatt være tilgjengelig areal for
å utøve friluftsliv på Hensmoen som ikke er en del av
pl anforslaget. Viser til pkt. 1.

3. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

27. GUDRUN WINSTRUP BRÅTEN
1. Hensmoen er av stor samfunnsmessig

betydning. Tapet samfunnet vil lide dersom
ytterligere grus blir tatt ut på Hensmoen,
kan ikke kompenseres med avbøtende
tiltak.

2. Videre drift av grustaket samt etablering av
nok et grustak er verken samfunnsmessig
forsvarlig eller bærekraftig.

Det regulerte arealet er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

Kommunens som planmyndighet gjør
avveininger vedrørende kommunens
arealdisponeringer.

Etterbruk av området må fastsettes av
Ringerike kommune. Se også svar i
merknad 3 om etterbruk .

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunns interesser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.
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3. Ringerike kommune bør sørge for at
arbeidet med en etterbruksplan for området
blir igangsatt snar est.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det ta s ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger i nnen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøri ng av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parke ringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
for lengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
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driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med ma ks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
gru sressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.
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3. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken skal
fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling ti l om området skal
tilbakeføres til LNF - område.

28. EVA HAGEN
1. Ringerike kommune plikter å ta hensyn til

naturverdiene og at Hensmoen er svært
viktig som arena for å fremme trivsel og
helse i lokalmiljøet. Hensmoen må derfor
beholdes som friområde, og Myrvang AS
må bli pålagt å avslutte videre uttak av grus
når grensen for området det er gitt
konsesjon for er nådd.

Det regulerte arealet er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

Kommunens som planmyndighet gjør
avveininger vedrørende kommunens
arealdisponeringer.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre na sjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Hensmoen er et viktig natur, - rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til det planområdet som
er avsatt til masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt
v ære tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen
som ikke er en del av planforslaget.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

29. ERIK ØDEGÅRD
1. Når det ikke finnes konsekvensutredning

fra kommuneplanens arealdel, skal
alternative uttakssteder være med i
planprogrammet. Dette fremgår ikke i
planprogrammet.

2. Ringerike kommune kan ikke dokumentere
hvordan områdene ble avsatt til masseuttak
i kommeplanens arealdel.

3. Ber om en redegjørelse på hvorfor
tiltakshaverne slipper unna plikten til å
utrede alternative lokaliseringer for
masseuttakene på Hensmoen.

Arealdisponeringer besluttes av
kommunen som er planmyndighet.

Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

RK kommentere
kommuneplanhistorikk

1. Temautrednin gen og kommuneplan danner grunnlag for
vurdering av alternative uttaksområde. Temautredning for
masseforvaltning ble i forbindelse med revisjon av
kommuneplan utarbeidet for å bl.a. gi oversikt over
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk mm. Videre
sk ulle temautredningen gi kunnskapsgrunnlag for å
anbefale hvilke areal som burde settes av for uttak,
produksjon eller deponi i kommuneplanen, gi
vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak og
produksjon.

Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre
re ssurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved
å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt
sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å
unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Alternative lokaliser inger anses å være avklart
på kommuneplannivå.
2 . Loven ha r ikke tilbakevirkende kraft. D e t arealavklarte
området som ligger inne i kommuneplan h ar vær t avklart i
mange kommuneplaner . Alt kommuneplanarbeid følges opp
av Fylkesmannen. Fylkesmannen kontrollerer at arbeidet
skjer i tråd med gjeldende lovverk. En plan kan ikke vedtas
om arbeidet ikke er gjort i henhold til gjeldende lovverk. Det
er derfor ikke grunn til å tro at lovverk ikke er hensyntatt i
arbeidet. Ringerike kommune har i notat dater t 19.04.13



59

sak 12/3201 laget en oppsummering av føringer for
kommuneplanarbeid i plan - og bygningsloven fra 1985 og
fra 2008. Videre er det her laget en oppsummering av
Ringerike kommune sine overordnede arealplaner fra
Generalplan vedtatt 1972 og frem til kommuneplanens
arealdel vedtatt 2007. Av dette notatet fremgår det at
Hensmoen grusuttak har ligget inne som masseuttak siden
høring av den første kommuneplanen som kom i 1991,
høring i 1989. Det eldste vedtatte plankartet der området
ligger inne som mass euttak er i kommunedelplankartet for
Hønefossområdet som er vedtatt i 27.10 94. I sakspapirene
kan en se at planen har vært ute på høring hos kommunale
etater og råd, andre lokale offentlige etater/instanser,
fylkeskommunale og statlige etater, lokale
næri ngslivsorganisasjoner og offentlige institusjoner,
nabo - og samarbeidskommuner, politiske partier og
ungdomslag, velforeninger, landbrukets organisasjoner,
diverse lag og foreninger. Det foreligger også
avisannonser hvor det opplyses om at forslag er ute p å
høring. Kommuneplan for Ringerike er vedtatt tre ganger
siden 1994. Dette var 24.06.99, 26.06.03 og 30.08.07.
Området avsatt til masseuttak på Hensmoen ligger inne i
disse tre planene som en oppfølging av planen vedtatt i
1994.

3. På kommuneplan nivå er det arealavklart med
myndigheter hvor ut t aksområ d e ne skal ligge . Se mer pkt. 1

30. ERIK MÆLINGEN Arealdisponeringer besluttes av
kommunen som er planmyndighet.

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
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1. Avsette området til friluftsliv i arealplanen
framfor å åpne opp for radering av
turområdet slik planforslaget legger opp til.

2. Kommunen må stanse videre uttak av grus
på Hensmoen utover det området som
Myrvang AS har fått konsesjon på.

Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunns interesser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det et ableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer gre nsen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøf ter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for b esøkende.
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Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i beste mmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal h a maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
miner alressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttake t.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av e ksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken skal
fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling ti l om området skal
tilbakeføres til LNF - område.

31. EINAR ROKSETH
1. Planområdet må reduseres til å gjelde

maks det området som direktoratet for
mineralforvaltning har gitt konsesjon
på.

2. Norstone/Myrvang må bli pålagt å
utrede alternative uttakssteder.

3. Avbøtende tiltak er et rikspolitisk krav
når man bygger ned barns friarealer,
men det står ingenting i planforslaget
om avbøtingstiltak for barna. Ringerike
kommune må sørge for at dette faktisk
blir fulgt opp, og jeg foreslår følgende
avbøtingstiltak, som et minimumskrav
for å bøte på tapene til
lokalbefolkningen:

Etablering av badebrygge i
Storetjern, som ikke lenger er en
drikkevannskilde
Gapahuk og/eller sittebenker ved
Vesletjern og Storetjern samt langs

Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

Alternative uttakssteder og
arealformål i kommuneplanen må
fastsettes av Ringerike kommune.

Storetjern er fremd eles en
drikkevannskilde.

Ringerike kommune er grunneier til
den tidligere fotballbanen nord for
E16. Banen har ikke vært brukt som
fotballbane på flere år og Ringerike
kommune leier ut arealet ut til
Spenncon . Fotballbanen ligger utenfor
planområdet.

Det er Ringerike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandsetting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

1. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt f orslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

2. Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag for
vurdering av alternative uttaksområde. Temautredning for
masseforvaltning ble i forbindelse med revisjon av
kommunep lan utarbeidet for å bl.a. gi oversikt over
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk mm. Videre
skulle temautredningen gi kunnskapsgrunnlag for å
anbefale hvilke areal som burde settes av for uttak,
produksjon eller deponi i kommuneplanen, gi
vurderings kriterier for aktuelle områder for uttak og
produksjon.

Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre
ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved
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stiene slik at de eldre kan ta seg en
hvilepause
Søppelkasser ved begge tjern
Informasjonsskilt langs turstiene om
det særegne dødislandskapet samt
navneskilt med historien bak de
gamle navnene t il de ulike stiene,
f.eks. Ingeborgstien og Mølleveien
Sette av parkeringsplasser i de
delene av grustaket som ikke lenger
er i bruk
Ruste opp fotballplassen på Hen, og
som nå ligger inne i planområdet
Åpne dager i grustaket hvor
geologer kan formidle istidshistorie
og vise frem de ulike lagene i
bruddkantene

å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt
sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å
unngå direkte og indirekte nedbygging a v verdifulle
ressurser. Alternative lokaliseringer anses å være avklart
på kommuneplannivå.

3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinter essene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene øn skes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
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som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskj ermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftsk onsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdek kingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

32. DAG BJØRNSTAD
1. Usikkerheten knyttet til

grunnvannsmagasinet under planområdet
strider med føre - varprinsippet.

2. Planområdet må derfor reduseres
betraktelig, også med tanke på en
bærekraftig utvikling som tar sikte på å
ivareta naturressursene uten å ødelegge
natur og miljø slik planforslaget legger opp
til.

Grunnvannsforekomsten under
planlagt uttaksområde har liten verdi
som grunnvannsressurs. Et
gjenværende sandlag på minst 2 m
over grunnva nnsstand er sikret med
bestemmelse.

Arealdisponeringer besluttes av
kommunen som er planmyndighet.

1. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

2. Av kommuneplanens samf unnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
pri oriteres fremfor å åpne nye områder.
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Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

33. CHARLOTTE K. SOLLI
1. Hensmoen er et populært friluftsområde for

beboerne i nærmiljøet, og derfor må
Hensmoen settes av til friluftsliv framfor å
tillate videre masseuttak.

2. Vi har nasjonale føringer som skal ivareta
aktivitetsmulighetene til våre barn.
Ringerike kommune kan vel ikke akseptere
planer som går på tvers av disse?

Se svar i merknad 3 2 1 . Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/reguleringsformål som forringer
områdets verdi som friluftsområde bør avbøtende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten f remgår det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av skiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre. Kvalitetene til området er dets størrelse og
at det er et ek sisterende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å l egge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
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tilbakeføres . Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til regul eringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken sk al regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter v edtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av t urvei/driftsvei,
som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei
skal legges i be stemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuse verket.

34. CATRINE DALEN Grunnvannsforekomsten under
planlagt uttaksområde har liten verdi

1. Tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller
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1. Naturgrusen på Hensmoen må ivaretas for å
sikre nåværende og fremtidig generasjoner
vannforsyning.

2. To grustak er ikke akseptabelt med tanke på
at pukk er framtidens byggemateriale.
Pukkverk kan legges på steder uten
konflikter ved å bruke tunneldrift.

som grunnvannsressurs. Et
gjenværend e sandlag på minst 2 m
over grunnvannsstand er sikret med
bestemmelse.

Pukk istedenfor naturgrus:
Tiltakshavers oppfatning er at det i
mange tiår fremover vil være behov
for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

35. BODIL ANDREASSEN
1. Planene strider mot det nasjonale målet om

å legge til rette for at personer som i dag er
fysisk inaktive kommer i aktivitet.
Hensmoen må derfor ivaretas som
friluftsområde gjennom kommunens egen
arealplanlegging, og vide re uttak av grus
må begrenses betraktelig.

Se svar i merknad 31 1 . Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/reguleringsformål som forringer
områdets verdi som friluftsomr åde bør avbøtende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten fremgår det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av skiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre . Kvalitetene til området er dets størrelse og
at det er et eksisterende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.
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Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandset tes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/drifts vei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
K ommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de so m har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av t urve i/driftsvei,
som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei
skal legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2.
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Det vil i forslag til bestemmelsene sikres a t det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.

36. BJØRN LEIFSEN PÅ VEGNE AV
ASBJØRN GRANHEIM

1. Eiendommen blir inneklemt av
masseuttaket som vil forrige eiendommens
verdi og vanskeliggjøre salg.

2. Uttakene må primært holde seg unna
eiendommen der det ikke tas ut grus i dag.
Sekundært bør eiendommen innløses
dersom kommunen aksepterer at driverne
får gjennomslag for å ta ut grus helt inntil
eiendommen slik planen viser.

3. Planen fjerner eiendommens ti lgang til
friluftsområder.

4. All trafikk til/fra uttaket kjører foran
eiendommen til Granheim. Utkjøring av
betong og grus starter fra kl 0500 med en
topp frem til kl. 0800. Tidsrommet 0500 -
0700 blir i støyretningslinjen definert som
«natt». Planene forutse tter at også trafikken
fra Norstone skal gå foran eiendommen slik
at støybildet forverres ytterligere.

5. Støyutredningen er mangelfull. Planen kan
derfor ikke behandles før saken er belyst på
en tilstrekkelig måte. Det påpekes at
vurdering om støv er høyst usikker

Henviser til befaring og møte
30. mai:

Det foreslås at
grønnstruktur/buffersone mot
uttaket utvides noe nord for
eiendommen, noe som vil øke
avstand til NorStones uttak.

Overdekningsmasse foreslås
lagt opp i voll mellom
uttaksskråning og bolig –
høyde, utforming og
beplantning av voll vil kunne
ses nærmere på i samband med
utforming plan, 2. gangs
behandling.

Trase som i dag ligger vest for
gnr. 271/122, benyttes i
samband med drift, i all
hovedsak ved utkjøring av
overdekningsmasse/klargjøring
av uttaksområde. Denne
traseen forslås stengt med b om
og skal kun benyttes av
Myrvang/NorStone til det
formål den i dag har, ikke til
utkjøring av sand/grus.

1. 30 mai 2017 ble det avholdt en befaring med fokus på
Hensmoen grusuttak og konsekvenser for grunneiendom
gnr. 271/122. Tilstede var representanter for NorStone AS,
John Myrvang AS, Asplan Viak samt Ringerike
kommune. Avbøtende tiltak referert i svar fra forslagstiller
vil tas inn i plan en.

2. - 3. Grønnstruktur/buffersone mot uttaket er utvidet noe
nord for eiendommen, noe som vil øke avstand til
NorStones uttak .

4. Granheim påpeker ulempene med støv fra
Nym obakken. Følgende bestemmelse foreslås:
Nymobakken skal regelmessig renses for sa nd/støv som
forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal også
regelmessig opprensing av grøfter.

5. Det skal sikres hensiktsmessig plassering av støvmåler i
tråd med reguleringsbestemmelse.
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6. Dersom støy - og støvbelastningen blir verre
enn forutsatt, forutsettes det at Granheim
kan få sin eiendom innløst.

Asbjørn Granheim påpeker
ulempene med støv fra
Nymobakken. Her foreslås det
at veien regelmessig renses for
sand/støv som forårsakes av
utkjøring av sand/grus, og at
det vurderes gjøres en
opprensing av grøfter.

Det foreslås å sees nærmere på
plassering av støvmålere.

Det forslås at området avsatt til
grønnstruktur/buffersone nord
for eiendommen ikke hugges.

Vedrørende støy:

Det er svært begrenset og
unntaksvis trafikk på natt til
Spenncon/Unicon.
Nattperioden er ikke
dimensjonerende.

Kildeplasseringene er valgt for
å ivareta ugunstigste plassering
mht. støy.

Støy som følge av avdekking
foregår sjelden og på dagtid.

37. BERIT HAUGLI
1. Friluftsliv er svært viktig for en stadig

større del av den norske befolkningen, og

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til

1 . Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/reguleringsformål som forringer
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Ringerike kommune kan ikke utelukkende
se på de bedriftsøkonomiske gevinstene,
men også ta med i regnskapet at Hensmoen
gir store fysiske og psykiske gevinster for
alle som bruker friluftsområdet.

det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

områdets verdi som friluftsområde bør avbø tende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten fremgår det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av skiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre. Kvaliteten e til området er dets størrelse og
at det er et eksisterende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte av bøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
h indre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
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mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
De t vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til d e to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av t urvei/driftsvei,
som en forlen gelse av eksisterende turvei/driftsvei
skal legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjerm er i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.

38. ANNE HELEN BJERKELI

1. Det politiske målet om å bevare bynære
friluftsområder (St.meld. nr. 39 2000 - 2001;
St. meld. nr.23 2001 - 2002) blir ikke
overholdt dersom to aktører skal få ta ut
verdifulle naturressurser på bekostning av
områdets enorme natur - og friluftsverdier.

2. Forvente r at Ringerike kommune stanser
Norstones planer om etablering av nytt
gr usuttak på Hensmoen, samt at Myrv ang

Se svar i merknad 30 1 . - 2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
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AS blir pålagt å lage en plan for avslutning
av eksisterende grusuttak.

uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

39. ANNE BRENTEBRÅTEN
1. Ringerike kommune må halvere

planområdet, og avsette resterende halvdel
til LNF i den nye kommuneplanen.

2. Det må utarbeides be stemmelser om et øvre
tak på årlig uttak. Med et øvre tak på 200
000 tonn vil bedriftene på Hensmoen
fortsatt få den massen de trenger i
overgangsfasen til 100 prosent pukk som
tilslag i asfalt og betong, som sammen med
tre er framtidas byggemateriale.

Arealdisponeringer og rammer for
driften besluttes av kommunen som er
planmyndighet.

Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

1. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

2.
40. NINA CHRISTENSEN OG ANNAR

BLAKSTVEDT
1. Kun Myrvang drive grusuttak for å skåne

friluftsområdet
2. Grusuttak hos Sven Brun må legges på

vent. Hvis Norstone gis konsesjon, må man
starte fra syd og ta ut grus fra den siden
Myrvang driver fra i dag.

3. Mangelfull redegjørelse av Hensmoens
betydning for miljøet.

4. Grus må tas ned til regulert høyde
suksessivt slik at revegetering kan starte
tidligst mulig i fra syd.

To parallelle masseuttak: Arealet er
avsatt i kommuneplanen. Den som har
avtale med grunneier til å ta ut grusen ,
kan søke om driftskonsesjon i henhold
til mineralloven.

Det anbefales ikke at grus tas ned til
regulert høyde suksessivt fordi høye
stuffer utgjør en sikkerhetsmessig
risiko i driftsperioden.

Arealdisponeringer og rammer for
driften besluttes av kommunen som er
planmyndighet.

1 . - 2. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del
5, effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

3. Konsekvensutredningen skal i tilstrekkelig grad ha
vurdert Hensmoens betydning for miljøet.
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5. Etterbruken bør prioriteres til friluftsformål.
6. Reguleringsplanen sier ingen ting om

verdiforringelse av eiendommene på
Nymoen , Vågård og Hen.

7. Mellom Risesletta og oppkjøringen til
Almemoen (2 km) er det ikke gangvei. Hvis
det blir økt aktivitet på Hensmoen, vil det
også trolig bli økt trafikk langs E16 fra
Nymoen og ned mot Hønengata.
Strekningen er svært farlig for myke
trafikanter. Dette bør derfor i nn som et
punkt i reguleringsplanen. Kommune og
fylke bør gi denne strekningen høyeste
prioritet når nye gangveier skal planlegges i
regionen.

Hensmoens betydning for nærmiljøet
er belyst gjennom
konsekvensutredningen.

Etterbruk av området må fastsettes i
samarbeid med Ringerike kommune.
Se også svar om etterbruk i merknad
3.

Samfunnsutvikling og arealutvikling
kan medføre ulemper og fordeler for
naboskap. Tiltakshaver har forståelse
for at grunneier opplever risiko for
forringet eiendomsverdi. Planforslaget
er i tråd med gjeldende kommuneplan,
og konsekvensutredningen viser at
tiltaket kan gjennomføres innenfor
krav gitt i lover og forskrifter.

Innspill RK om trafikkforholdene

4. Det vil stilles som krav i bestemmelsene at vege tasjon
skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og
i etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det
revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå
for de enkelte delene av uttaksområde.

5. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken skal
fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling ti l om området skal
tilbakeføres til LNF - område.

6. Planen løser ikke u t noe erstatningskrav til
omkri n g liggende eiendommer.

7. Det f orutsetter at trafikken i krysset med E16 ikke øker
utover det som er beskrevet.

41. ANN KRISTING OG ROY
HARALDSEN

To masseuttak er ikke forenelig med den
nasjonale målsettingen om å legge til rette
for friluftsliv og andre uteaktiviteter i
hverdagen. Ringerike kommune kan derfor
ikke tillate at så s tore områder av
Hensmoen ødelegges som
rekreasjonsområde slik planene med de to
parallelle grustakene legger opp til.

Se svar i merknad 31 Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.
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42. ANITA STENBECK
1. Tiltakshaverne må bekoste gang - og

sykkelvei langs Nymobakken før Norstone
etablerer et nytt grustak pga. økt trafikk

2. Tiltakshaverne må dekke kostnadene
dersom vannkvaliteten i Vesletjern og
Storetjern forringes pga. masseuttakene

3. Det må kreves etappevis istandsettelse og
etterbruken må settes av til friluftsområde

4. I de istandsatte områdene må tiltakshaver
bli pålagt å et ablere f.eks. akebakker
og/eller lysløyper

5. Planområdet må reduseres slik at kun det
reelle behovet bedriftene på Hensmoen har
for naturressurser blir dekket.

Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

Det er Ring erike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandsetting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

Forslag til presisering §4:
Istandsetting og revegetering:
Etappevis istandsetting og
vegetasjonsetablering ved natur lig
innvandring igangsettes når laveste
uttaksdybde er nådd.

Etterbruk av området må fastsettes i
samarbeid med Ringerike kommune.
Se også svar om etterbruk i merknad
3.

1. Det innarbeides avbøtende tiltak i
rekkefølgebestemmelsene:

Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende
turvei/driftsvei skal legges i bestemmelsesområde # 4.
Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2 .

2. En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m
over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller
Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket
og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at
Vesletjern ikke har kontakt med grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove mass er eller med stor
mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser
ut til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over fjell
og har der liten verdi som grunnvannsressurs.
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå
må i fremtiden baseres på dokumentasjon av
grunnvannsnivå ved etablering av nye
observasjonsbrønner. Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil
stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig
beskytt else av grunnvannet.
Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne
strømme mot nedenforliggende drikkevannskilder i
Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som
tas ut til drikkevann for private vannforsyninger.

Det er viktig at grunnvannet unde r planlagt masseuttak
beskyttes mot forurensning. Uttak av sand inntil 2 m over
grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
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reguleringsplanforslaget. Håndtering og forebyggende
tiltak ved lagring av drivstoff, kjemikalier og oljeprodukter
ivaretas også i fo rurensingsforskriften kap. 18

3. Det vil stilles som krav i bestemmelsene at vegetasjon
skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og
i etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det
revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå
for de enkelte delene av uttaksområde.

4. Akebakke eller tilsvarende må av sikkerhetsmessige
grunner vente til uttaksområdene er sikret.

5. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

43. SPENNCON AS
1. Spenncon Hønefoss sysselsetter i dag 240

medarbeidere og er Ringerikes største
private bedrift. Spenncon Rail AS
sysselsetter 40 personer, og har siste året
investert i en ny fabrikk til 136 millioner
kroner.

2. Heen Grustak er leverandør til Spenncon og
Spenncon Rail. Gruskvaliteten er blant
landets beste.

Tiltakshaver mener at planforslaget
legger godt til rette for kommentarene
fra Spenncon.

1. - 5 . Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

6. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. Viser videre
til forslag til reguleringsbestemmelse § 2.1.10 der det
fremgår at det ikke tillates støyende aktivitet Leve ning
<50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og
Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldsperioden
fra kl. 19.00 – 23.00. Følgende avvik tillates utenom
normal driftstid: Strøsand til strøing av offentlig vegnett
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3. Viktig at planen som nå skal vedtas har
lang forutsigbarhet slik at vi kan gjøre
investeringer og vite at vi har en lokal
leverandør av sand og grus i lang tid
fremover.

4. Ikke sette begrensninger på årlig uttak. En
slik begrensning vil virke prisdrivende og
svekke vår konkurransekraft

5. Viktig at leverandøren kan sty re
uttaksretninger i grustaket slik at vårt tilslag
har en jevn kvalitet.

6. Leverandøren må kunne uttransportere
varer hele døgnet slik at vi kan produsere
med 3 skift slik som vi har gjort frem til i
dag.

samt til vannlekkasje og nødarbeid k an hentes 7 dager i
uka døgnet rundt. Leveranse av sand til asfalt - og
betongproduksjon.

Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og beregnet fremtidig ÅDT er 300 (jfr. kapittel 6.1 0 .3). Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være krav til eget tilbud
for gang - og sykkeltrafikken på en vei av denne typen
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Miljøvernforbundet Hønefoss

Ringerike kommune - Lovlighetskontroll - arealplan Hensmoen -
anmodning om lovlighetskontroll

Vi viser til brev av 8.mai 2017 der det bes om kontroll av kommunens fremgangsmåte i areal-
planleggingen av Hensmoen.

Etter kommuneloven § 59 nr. 5 er Fylkesmannen gitt myndighet til på eget initiativ å ta en
avgjørelse opp til lovlighetskontroll.

Fylkesmannen behandlet i sak 13/6326 en henvendelse om lovlighetskontroll av
kommunestyrets vedtak av 27.oktober 1994. I vårt brev av 28 november 2013 ble det
konkludert med at det ikke foreligger grunnlag for å iverksette lovlighetskontroll av eget tiltak
etter kommuneloven § 59 nr. 5. Vi er ikke kjent med at det foreligger forhold som tilsier en
ny vurdering av vår tidligere konklusjon.

Som kjent pågår det reguleringsplanarbeid for Hensmoen. Planforslaget er lagt ut til offentlig
ettersyn med høringsfrist 30. mai 2017 . Innspill og merknader kan sendes kommunen innen
denne fristen.

Etter at høringsperioden er ute, skal kommunen vurdere og ta stilling til innkomne merknader,
før reguleringsplanen vedtas. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan
påklages, jf plan- og bygningslovens § 12-12, 3.ledd.

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Eli Kristin Nordsiden

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Ringerike kommune
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3502 Hønefoss

Per Arne Olsen
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28.05.2017

INNSPILL TIL HØRING AV DETALIREGULERING AV MASSEUTTAK HENSMOEN

Masseuttakene på Hensmoen er ødeleggende for svært mange mennesker, og spørsmålet om

alternative uttakssteder er høyst relevant all den tid dette ikke ble belyst da Hensmoen ble satt

av til masseuttak i kommuneplanens arealdel. Dette må kommunen ta opp på kommuneplannivå

slik Asplan Viak foreslo i planprogrammet.

I store inngrepssaker som dette vil kunnskapskravet være omfattende , og problemstillinger

knyttet til grunnvannsnivå og betydningen av økosystemetet som helhet er ikke tilstrekkelig

utredet.

Konklusjon: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) må utrede konsekvensene av så store

masseuttak nær et våtmarksområdet med grytehullstjern.

Med hilsen

Dokid:
17045308
(14/286-77)
Uttalelse
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Ståle Johansen

Sødlatveien 35

3516 Hønefoss

Ringerike kommune

Areal- og byplankontoret

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

lnnspill til sak 379 Grustak Hensmoen

2017-05-29

Dokid:
17045307
(14t286-76)
Uttalelse

Viser til S 10 i Naturmangfoldloven: En pàvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den

samlede belastning som Økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Etterlyser derfor en utrednig av konsekvensene av den samlede belastningen de to planlagte

masseuttakene på Hensmoen vilføre med seg

F.eks. må betydningen av at dette er barns nærmiljø tas med i betrakning samt hvilken

belastning området blir påført fra de andre industribedriftene på Hensmoen. Det er ikke kun

effekten på det avgrensede området man må se på, men hvordan tiltaket virker inn på hele

økosystemet på Hensmoen

Uttak av masser kan påvirke vannstanden og vannkvaliteten i grunnvannet og surhetsgraden

m.m. i Vesletjern, og da må man også vurdere hva tiltaket medfører av konsekvenser for

livet i og rundt tjernet.

Med vennlig hilsen

Ståle Johansen

s/tu b



Anito Stenbeck
Sørflotveien 35
351ó Hønefoss

Ringerike kommune
Areol- og byplonkontorei
Postboks

,l23
SenTrum

3502 Hønefoss

26. Moi 2017

Dokid;
17045985
(14/286_s7\
Uttalelse '

Grustok Hensmoen sok 379

Dersom plonene om to enorme mosseuttok i ncermiljøet vórt reoliseres, vil dette

skope store lidelser og top for lokolbefolkningen.

Ettersom dei er hjemlet i lovverket of kostnodene ved miljøforringelse skol bceres ov

tiltokshover, forventer jeg of kommunen stiller følgende vilk,år før eventuell tillolelse

blir gitt:

Tillokshoverne mð bekoste gong - og sykkelvei longs Nymobokken før

Norstone etoblerer et nyit grustok pgo. økt trofikk

Tiltokshoverne mô dekke kostnodene dersom vonnkvoliteten i Vesletjern

og Storetjern foninges pgo mosseuttokene

Det mð kreves etoppevis istondseftelse og etterbruken mð seites ov til

frilufsomrðde

I de istondsotte omrôdene mô tillokshover bli pðlogi ð etoblere f.eks.

okebokker og/eller lysløyper som ovbøtingsiiltok for Ö bøte pð top ov

borns ncermiljø som grodvis blir forringet dersom det foresl,åiïe forslogel blir

reolisert

Plonomrðdet mð redusers til def minimole, slik oi kun det reelle behovei

bedrifiene pÔ Hensmoen hor for noturressursen blir dekket.

Med vennlig hilsen

Anito Stenbeck

a

o

a

a

o

t

[L-\-14("5þ, tb<cl L



Ann Kristing og Roy Haraldsen

Sørflatveien 20

3516 Hønefoss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Dokid:
17045118
(14t286-66)
Uttalelse

2017-05-20

Detaljregulering Hensmoen

Det er ikke alle som har muligheter til å dra langt for å utøve friluftsliv i hverdagen

For de fleste av oss er mangelen på fritid et stort hinder. For barna og de eldre er

liten mobilitet en viktig grunn til at nærmiljøet må ivaretas av kommunen som

rekreasjonsområde.

To masseuttak er ikke forenelig med den nasjonale målsettingen om å legge til rette

for friluftsliv og andre uteaktiviteter i hverdagen.

Ringerike kommune kan derfor ikke tillate at så store områder av Hensmoen

ødelegges som rekreasjonsområde slik planene med de to parallelle grustakene

legger opp til.

Til beste for miljø og samfunn må derfor Ringerike kommune sørge for å stanse

videre uttak av grus i løpet av noen få år.

Med hilsen

Ann Kristin Haraldsen

A ^- kn 'I-^ d o" l Jç*
Roy Haraldsen



Nymoen 25. mai 2017

Uttalelse om Planforslag Hensmoen Grusuttak

Forslag om at kun en forslagsstiller får drive grusuttak
For å ta vare på Hensmoen som friluftsområde i størst mulig grad og så lenge som mulig, gis Myrvang
mulighet til å drive videre i det foreslått regulerte området til Erik C. H e en. Dette for å sikre de
arbeids plasser som Myrvang allerede ha r, samt bedriften e i distriktet som har sand og stein som
råstoff i sin produksjon som for eksempel Spenncon , Spenncon Rail, Unicom og Asak . På
informasjonsmøtet 9. mai ble det opplyst om at dette dreier seg om ca. 300 arbeidsplasser.

Det foreslåtte grusuttaket hos Sven Brun, som ønskes drevet av Norstone legges på vent, inntil
Myrvang har avsluttet sin virksomhet på eiendommen til H e en. Flere årsaker til dette:

- Området Hensmoen som friluftsområde vil bli skånet mer ved at det er kun en som driver.
- Hvis Norstone slipper til på området til Brun, kan de IKKE få starte opp i det nordøstre

hjørnet, nærmest Vågård. Dette vil umiddelbart (fra første spadetak) ødelegge store deler av
friluftsområdet, ved at det blir to grusuttak på Hensmoen . Dette vil derfor raskt føre til at
st ore deler av Hensmoen ikke le n ger kan benyttes til friluftsaktiviteter.

- Ved ikke å gi konsesjon til Norstone, vil man ikke sette noen eksisterende arbeidsplasser i
distriktet i far e. Diss e blir ivaretatt av Myrvang. Norstone vil sysselsette 4 - 5 årsverk (op plyst i
møtet 9. mai). Dette k an ikke rettferdiggjøre de voldsomme ødeleggelse ne som blir påført
Hensmoen og som vil umiddelbart ramme miljøet og de friluftsaktiviteter som utøves på
Hensmoen i dag .

- G rusressursene på Hensmoen vil vare lenger, og lar fremtidige generasjoner nyte godt av
denne verdifulle ressursen. Hvis det i fremtiden blir knapphet på grus på Østlandet, vil grusen
på Hensmoen være mye mer verdt enn den er i dag. Dette vil være VI N N - VI N N for miljøet,
brukere av Hens moen, beboere i nærm iljøet samt fremtidige generasjoner til grunneier og
driver e .

- Når grusuttaket hos He e n er ferdig tatt ut og revegetert, kan det åpnes for å ta ut grus fra
eiendommen til Brun.

- Hvis Norstone skal gis konsesjon til å drive grusuttak på eiendommen til Brun, MÅ Norstone i
så fall starte fra syd og ta ut grus fra den siden Myrvang driver fra i dag .

Miljø
Reguleringsplanen vektlegger i alt for liten grad hvor viktig Hensmoen er for miljøet.
For befolkningen og miljøet er det svært viktig at det er gode rekre asjonsmuligheter i nærhet til der
folk bor. Stiene på Hensmoen er lette og fine å gå på. Det er lite stor stein oppe i dagen, slik at
stisystemene kan brukes av rullestolbrukere og andre som har problemer med å forflytte der det er
ulendt og mye stein. Noe som i større grad er tilfelle både på Eggemoen og Kihlemoen.
Det er mange forskjellige brukere av Hensmoen til mange ulike aktiviteter. Eksempelvis observerte vi
første uken etter påske følgende aktiviteter innenfor det planlagte reguleringsområdet:
Orien teringsløp (mandag), Hundeklubb trening (onsdag) og Sykkeltrening for unge barne syklister
(fredag).

Etterbruk
Driver av grusuttaket må gjennom driftstiden sette av midler som skal benyttes til revegetering og
etterbruk. Beregningsformelen for hva som går inn i etterbruksfond et må være offentlig.
Driver plikter å starte revegetering så snart et område av grusuttaket er ferdig tatt ut. Man skal ikke
vente med revegetering før hele grusuttaket er ferdig .
Driver plikter å ta ut grus ned til regulert høyde suks essivt som han driver innover moen. Dette for å
kunne starte revegetering tidligst mulig i fra syd.



Etterb r u ken bør prioriteres til friluft formål. Noen e ksempler på dette kan være:
- Gjøre skråningen fra dagens mo og ned i bunnen av uttaket mindre bratt enkelte steder, som

gjør det mulig å ha stier mellom topp og bunn.
- Lage høyder og variasjon av landskapet i bunnen av uttaket.
- Ball løkke .
- Lysløype .
- Lage kunstige småvann med høydeforskjell er med bekk er mellom, hvor det kan settes ut

ørret som får gytemuligheter i bekkesystemene mellom vannene.
- Naturlig revegetering av skog og undervegetasjon.
- +++

Verdiforringelse av Eiendommer
Reguleringsplanen sier ingen ting om verdiforringelse av eiendommene på Nymoen, V ågård og Hen.
Når eiendommer legges ut f or salg i disse områdene i dag, er tur - /frilufts - mulighetene i nærområdet
et viktig salgs argument. Dette blir neppe et godt salgsargument i fremtiden, hvis det åpnes for å
drive slik reguleringsplanen beskriver.

Gangvei Risesletta – oppkjøring Almemoen
Me llom Risesletta og oppkjøringen til Almemoen er det ikke gangvei. Dette er en strekning på
knappe 2 kilometer.
Hvis det blir økt aktivitet på Hensmoen, vil det også trolig bli økt trafikk langs E16 fra Nymoen og ned
mot Hønengata. Dette er ikke omtalt i re guleringsplanen.
Denne strekningen av E16 er svært farlig for myke trafikanter. Strekningen har uoversiktlige sving er
og det er svært mye tungtransport og personbiltrafikk der allerede i dag. Dette bør derfor inn som et
punkt i reguleringsplanen.
Kommune o g Fylke bør allerede nå gi denne strekningen høyeste prioritet når nye gangveier skal
planlegges i regionen. (Ref. uttal el ser om at en gangvei fra Vesterntoppen til Klæ kken ønskes
prioritert av myndighetene . En strekning som allerede har bred veiskulder på deler av strekningen , er
mer oversiktlig og har langt mindre tungtransport enn det langs E16 fra Nymoen til « Gummikrysset» i
Hønengata ) .

Med vennlig hilsen

Nina Christensen Blakstvedt Annar Blakstvedt

Vår adresseinfo:
Nymofaret 9
3516 Hønefoss

Telefon: 97 53 91 20

Epost: annarb@hotmail.no
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Anne Brentebråten
Sørflatveien 21
3516 Hønefoss
Dato:23/5-I7 Dokid:

17045828
(14l286-88)
Uttalelse

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Hørinq av planforslaq om to masseuttak på Hensmoen

Forventer med dette at Ringerike kommune halverer planområdet, og sørger for at den

resterende halvdelen blir avsatt til landbruk- natur- og fritid i den nye kommuenplanen.

Ringerike kommune plikter å forholde seg til den vedtatte samfunnsdelen, og det må sørges

for at det utarbeides bestemmelser om et øvre tak på årlig uttak. På den måten unngår vi at

det sløses med naturgrusen. Med et øvrig tak på grusuttak på 200 tusen tonn vil bedriftene

på Hensmoen fortsatt få den massen de trenger i overgangsfasen til 100 prosent pukk som

tilslag i asfalt og betong, som sammen med tre er framtidas byggemateriale.

Når uttaket halveres kan også planområdet halveres. Dermed vil grusuttak på Hensmoen

får like lang levetid som planforslaget legger opp til.

Med hilsen

a

Anne Brentebråten

I



Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Anne Helen Bjerkeli
SørflaWeien 52
3516 Hønefoss

Dokid:
17045974
(14t286-e3)
Uttalelse

24ls-17

Vedr. detaljregulering av Hensmoen - 379

Planforslaget er i strid med nasjonal miljØpol¡t¡kk.

Det politiske målet om å bevare bynære friluftsområder (St.meld. nr. 39 2000-2001;

St. meld. nr.23 2001-2002) blir ikke overholdt dersom to aKører skal få ta ut

verdifulle naturressurser fra Hensmoen på bekostning av områdets enorme natur- og

friluftsverdier,

Grønne områder i og nær byene er viKige for byfolks trivsel og identitet.

Undersøkelsen fra 20L4 viste at friluftsområdet på Hensmoen brukes mye av mange

mennesker.

Den nasjonale satsingen på folkehelse har bidratt til å sette de bynære

friluftsområdene ytterligere på dagsorden. Defor foruenter jeg at Ringerike

kommune stanser Norstones planer om etablering av nytt grusutakk på Hensmoen,

samt at Myruang AS blir pålagt å lage en plan for avslutning av eksisterende

grusuttak.

Med vennlig hilsen

Anne Helen Bjerkeli



Berit Haugli

Sørflatveien 18

3516 Hønefoss

M OTTATT 23 }4AI2fJI7

Ringerike kommune

Areal- og byplankontoret

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss 18. Mai 2417

lnnspill til detaljregulering Hensmoen

Jeg motsetter meg forslaget om å tømme store delere av det populære

fril uftsområdet for naturressurser.

Friluftsliv er svært viktig for en stadig større del av den norske befolkningen, og

Ringerike kommune kan ikke utelukkende se på de bedriftsøkonomiske gevinstene,

men også ta med i regnskapet at Hensmoen gir store fysiske og psykiske gevinster

for alle som bruker friluftområdet.

Med hilsen

ør; / rf*u fü ' /

Dokid:
17043565
(14t286-61)

Berit Haugli

Høringsinnsp¡ll d€laljrEguler¡ng
Hensmoen
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REGULERINGSPLAN HENSMOEN GRUSTAK. UTTALELSE.

Jeg viser til denne plansaken, der jeg på vegne av Asbjørn Granheim, eier av
gnr 271, bnr 122.

Granheim er fra kommunen gitt en svarfrist til 8.6. 2017.

Granheim og hans familie blir med foreliggende plan forslag liggende in-
neklemt mellom Nymobakken og uttakene. Han er derfo r sterkt utsatt av de
tiltak planen vil forårsake. Det gjelder både mht

omgivelser,
tilgang til friområder,
støy,
luftforurensning.

Disse forhold er her nærmere forklart:

Omgivelser.

Med omgivelser mener en i denne sammenhengen at eie ndommen blir avgrenset
fra omkringliggende arealer, slik at den blir et is olert område tett inntil uttakene
og vegen, både funksjonelt og visuelt. I dag er eie ndommen også i noen grad pre-
get av det samme, men den nye planen fjerner kontak ten til andre nyttbare area-
ler. Denne inneklemtheten vil forringe eiendommens verdi betydelig og vanske-
liggjøre et ordinært salg i fremtiden.

At en i plansammenheng vil tillate en løsning der d ette huset skal bestå, er en for-
undret over. Uttakene må derfor primært holde seg u nna eiendommen der det ik-
ke er tatt ut grus i dag. Sekundært bør eiendommen innløses dersom kommunen
aksepterer at driverne får gjennomslag for å ta ut grus helt inntil eiendommen,
slik planen viser.

Undertegnede har i flere tiår vært rådgiver for dri ftere av slike uttak, men har ald-
ri opplevd at en har laget planer der hus som står bokstavelig på kanten av uttak
har blitt forsøkt beholdt som boligbygg. Grunnene e r at det er helt urealistisk at
miljøkravene tidvis ikke vil bli overskredet i den daglige driften. Jfr også våre
kommentarer om støy og støv nedenfor.

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

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

Dato

06.6.2017
Deres ref.

Vår ref.

Leifsen
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gjelder også dersom støybelastningen blir verre enn forutsatt. Dette må kommu-
nen sørge for blir tatt inn i sine vedtak.

Vi ber om at ovenstående merknader blir tatt hensyn til før saken sluttbehandles.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen

Kopi. Asbjørn Granheim, Nymobakken.
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Bodil Andreassen
Sørflatvn.42
3516 Hønefoss

Detalj regulering Hensmoen

^Â, legge til rette for at to masseuttak skal å ta ut sand og grus i nesten hele det
populære friluftsområdet på Hensmoen er stikk i strid i med det nasjonale målet
om å legge til rette for at personer som i dag er Ssisk inaktive kommer i
aktivitet.

Hensmoen må derfor ivaretas som friluftsområde giennom kommunens egen
arealplanlegging, og videre uttak av grus må begrenses betraktelig.

Vågård, 19. Mai 2017

Bodil Andreassen

ØrAn (h d, ***

Dokid:
17043562
(14t286-60)
Høringsinnspill





Charlotte K. Solli
Sørflatveien 26
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØnefoss 18. Mai 20L7

Dokid:
17045132
(14t286-74)
Uttalelse

Hensmoen¡ Høring av planforslag

Ringerike kommune må ta vare på Oe grØnne områdene
der folk bor fordi dette er helt avgjørende for barn og
u nges a ktivitetsmu I ig heter.

Det hjelper lite for barna at det er et tilgjengelige
grØntområder flere kilometer fra bostedet.

Hensmoen er et populært friluftsområde for beboerne i

nærmiljøet, og derfor må Hensmoen settes av til
friluftsliv framfor å t¡llate videre masseuttak.

Vi har nasjonale føringer som skal ivareta
aktivitetsmulighetene til våre barn. Ringerike kommune
kan vel ikke akseptere planer som går på tvers av
d isse?

Med hilsen

C,f¡ r¡ *U. \¿-5û\i
Charlotte K. Solli
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Dag Hongve, l Limnolog. Dr. philos.

Bjørnefaret 3,

1914 Ytre Enebakk

Enebakk 12.mars 2017

Til

Ringerike kommune

Rådhuset, Osloveien 1, Hønefoss

Ang. Hensmoen i Ringerike kommune

Jeg er kontaktet av Miljøv e rnforbundet Høn e foss ved Eva Liell som har bedt meg om å gi en
uttalelse om egenskaper og eventuell verneverdi av lokaliteter på Hensmoen i forbindelse med
at kommunen nå ønsker å åpne for betydelig uttak av grus.

Ringerike har vært flittig brukt som forsknings - ,undervisnings - og ekskursjonsfelt for
Universitetet i Oslo (UiO) . Dette er redegjort for i et skriv med bidrag fra fremtredende
forskere ved samtlige naturvitenskapelige institutter ved UiO, redigert av Kåre Elgmork
( 1969 ) . E t særlig interess ant felt representeres av de to tjern Storetjern og Vesletjern og av de
tørre sandmobiotoper m ellom og sør for disse (Elgmork 1974). UiO har foreslå tt at dette
vernes som landskapsvernområde.

Storetjern og Vesletjern ligger i dødisgroper (grytehull) som er dannet under in n landsisens
tilbaketrekning etter siste istid. Løsmassene som danner tjern as nedbørsområde , avgir svært
små mengder oppløste salter til vannet som følgelig er dårlig bufret , sur t og næringsfattig . En
serie obse rvasjoner av vannkjemien er beskrevet av Kjensmo (1966). Målingene fra 1965 er
gjort i en periode da tilførselen av sur nedbør over Sør - Norge var på det høyeste; nyere
målinger vil trolig gi andre resultater. Vannenes sure reaksjon i 1965 kom av
svovelsyretilførsel fra nedbøren, og sulfat var dominerende anion . De kjemiske sjiktningene
som ble observert av Kjensmo kan skyldes utveksling av ioner mellom vannet og de
organiske sedimenten e . I den dype oksygenfrie delen av Vesletjern skjer det tydeligvis
mikrobiell sulfatreduksjon som øker alkaliteten

Et karakteristisk trekk ved tjerna er en brem av flytetorv i vannkanten. I Vesletjern er denne
særlig dominerende Det organiske materialet i myra avgir oppløst naturlig organisk materiale
(NOM)so m gir vannet en brungul farge . Utenfor og innimellom flytemyr a i Vesletjern vokser
en uvanlig variant av gul e nøkkerose r : soleinøkkerose, Nuphar pumilum (observert ca 1975) .

Sandmoen omkring t jern a har stor infiltrasjonsevne og nedbør på mark som ikke er frossen ,
vil infiltreres , slik at det ikke kan påregnes overflateavrenning av betydning for
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vanntilførselen til grytehullene. Noe eksakt nedbørsområde kan derfor ikke angis . Den
viktigste tilførselen antas å være nedbør direk te på vannoverflata og i skråningene mot vannet.
Det er ikke kjent om det kan være vannførende sjikt i løsmassenes umettede sone. Det er ikke
gjort undersøkelser som gir grunnlag for å si hvordan grustak i nærheten av tjerna på
Hensmoen vil virke inn på va nnbalansen i disse. Mest sannsynlig vil grustak ned til større dyp
en n tjernas maksimaldyp, føre til drenering og senkning av vannstanden. Tjerna oppgis å ha
konstant vannstand . S et har derfor vært antatt at bassengene når ned under grunnvannsnivået.
På grunn av kjemisk tilstand i Vesletjerns dypvann , antok Kjensmo (1966) at dette var
grunnvannspåvirket. Undersøkelsesboringer i 2014 viser imidlertid at det er flere meter med
umettede løsmasser mellom tjernas største dyp og grunnvannet. (Ringerike kommune , 2017).
Det er ingen grunn til å tvile på disse målingene. Tilsvarende grytehulltjern med hengende
vannspeil er velkjent fra Gardermosletta.

Området som er foreslått av UiO som landskapsvernområde består av to naturtyper som
begge er truet. Naturtyper som er truet i Norge, skal være å finne i `` Norsk rødliste for
naturtyper 2011 ̀̀  (Lindgaard og Henriksen 2011 ). Utvalget av r ødliste de innsjøtyper er
meget begrenset , og det er nylig foreslått at grytehul l sjøer må føre s opp p å rødlista (Hongve
2016). Sandmoer er en naturtype som i våre dager er sterkt truet på grunn av at de legges ut til
bebyggelse eller tas i bruk til grustak , og de er dessverre heller ikke omtalt i rødlista.
Sandmoer har et meget karakteristisk plantesamfunn representert ved furu og en
undervegetasjon med ulike dominerende lavarter. Universitetet i Oslo foreslår sandmoen på
Hensmoen vernet som et eksempel på en noenlunde uforstyrret sandmolokalitet (Elgmork
1974).

Det er dokumentert at Hensmoen har stor betydning som friluftsområde for
lokalbefolkningen (Oddekalv udatert) . F ortsatt bruk som friluftsområde hindres ikke av status
som av landskapsvernområde.

Konklusjon:

Universitetets interesse for Hensmoen til naturvitens kapelig forskning og undervisning og
lokalbefolkningens interesse for bruk av friluftsområdet kan ivaretas ved opprettelse av et
landskapsvernområde, som tidligere foreslått av UiO ved de naturvite nskapelige institusjoner.
Dette kan gi varig beskyttelse mot de former for ødeleggende inngrep som nevnes av Elgmork
(1974). Slik bevarin g for fremtidige generasjoner må avveies mot en midlertidig og ikke
reversibel utnyttelse til næringsvirksomhet i form av grustak.

Opprettelse av et landskap svernområde gjøres ved kongelig resolusjon i statsråd , og
representanter for verneinteressene bør i denne hensikt ta kontakt med Fylkesmannens
miljøvernavdeling og Klima og miljøverndepartemente t med henvisning til de nevnte skriv
fra UiO.

Referanser:

Elgmork,Kåre (red.) , 1969.Områder av interesse for vitenskapelig forskning og undervisning
på Ringerike. Universitetet i Oslo.
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Einar Rokseth
Hen Gjestgiveri
3516 Hønefoss 30. Mai 2017

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
postmottak@ringerike.kommune.no

INNSPILL TIL HØRING AV DETALJREGULERING HENSMOEN

Grusuttaket på Hensmoen er svært omstridt, og p lanområdet må reduseres til å gjelde maks
det området som direktoraret for mineralforvaltning har gitt konsesjon på.

Norstone /Myrvang må bli pålagt å utre de alternative uttakssteder . D et er et sentralt prinsipp i
både norsk og internasjonal miljørett å redusere miljøskadene ved å utrede alternative
lokaliseringer med mindre skadelige miljøvirkninger. Jeg legger ved et brev fra Direktoratet
for mineralforvaltning hvor det står at Eggemoe n har den største sand - og grusforekomsten i
Norge med nasjonal verdi. Dette kan være et aktuelt uttakssted å utrede videre for
Norstone/Myrvang.

Viser også til medvirkningsmøte den 24/3 - 14 hvor jeg tok opp Treklyngen s forslag til
avbøtingstiltak i forbin delse med reguleringen av friluftsområdet på Hovsmarka til industri:

Park, Follumparken, gangvei langs elva og opp til Nymoen, anlegge friluftsaktiviteter egnet
for bratte forhold, som snowboard/jibbepark, akebakker, kuleløyper, terrengsykkelbane
og/eller klatreparker samt taubane

Det eneste tiltakshaverne på Hensmoen kommer med i planforslaget er flytting av stier?

Under Avbøtingstiltak i planforslagaet vises det til en Stortingsmelding – Friluftsliv – en veg
til høgare livskvalitet. Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger gjennom
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging.

Er det om å gjøre å skrive mest mulig om ingenting? Dette blir jo ikke f ulgt opp i
planforslaget ?

Avbøtende tiltak er et rikspolitisk krav når man bygger ned b arns friarealer, men det står
ingenting i planforslag et om avbøtingstiltak for barna.



Ringerike kommune må sørge for at dette faktisk blir fulgt opp, og jeg foreslå r følgende
avbøt ingstiltak, som et minimumskrav for å bøte på tapene til lokalbefolkningen:

Etablering av badebrygge i Storetje r n , som ikke lenger er en drikkevannskilde
Gapahuk og/eller sittebenker ved Vesletjern og Storetjern samt langs stiene slik at de
eldre kan ta seg en hvilepause
Søppelkasser ved begge tjer n
Informasjonsskilt langs turstiene om det særegne dødislandskapet samt navneskilt med
hi storien bak de gamle navnene til de ulike stiene , f.eks. Ingeborgstien og Mølle veien
Sette av parkeringsplasser i de delene av grustaket som ikke lenger er i bruk
Ruste opp fotballplassen på Hen, og som nå ligger inne i planområdet
Åpne dager i grustaket hvor geologer kan formidle istidshistorie og vise frem de ulike
lagene i bruddk anten e

Forventer at innpill blir fulgt opp! For hva er ellers vitsen med å engasjere seg hvis
innspillene blir ignorert?

Med vennlig hilsen
Einar Rokseth



Erik Mælingen
Sørflatveien25
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

ç). ¿/t/aüo*^
Erik Mælingen

2015-17

Vedr. høring av detaljregulering Hensmoen

Det er svært viktig at Ringerike kommune verdsetter dettte populære
friluftsområdet ved å sette av Hensmoen til friluftsliv i arealplanen framfor å
åpne opp for radering av turområdet slik planforslaget legger opp til.

Forventer med dette at Ringerike kommune sikrer miljøet, og skaper en
bærekraftig utvikling ved å stanse videre uttak av grus på Hensmoen utover det
området som Myrvang AS har ffitt konsesjon på.

Med hilsen

Dokid:
17045133
(4t286-75)
Uttalelse
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Erik Ødegård
Sødlatveien 50
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss Vågård, 24. Mai 20L7

Innspill/spm. til detaljregulering av Hensmoen

Når det ikke finnes konsekvensutredning fra kommuneplanens arealdel, skal
alternative uttakssteder være med i planprogrammet.

Likevel ble dette unnlatt i planprogrammet, og det på tross av at tiltaket er svæft
konfliktfylt og i strid med mange viktige samfunnsinteresser,

Som det har framkommet i media har ikke Ringerike kommuene ett eneste stykke
sakspapir som kan dokumentere hvordan disse store arealene på Hensmoen ble
avsatt til masseuttak i kommeplanens arealdel.

Hele tiltaket er derfor etter manges syn basert pâ løgn og bedrag. Derfor ber jeg om
en redegjørelse på hvorfor tiltakshaverne slipper unna plikten til å utrede alternative
lokaliseringer for masseuttakene på Hensmoen.

Med hilsen

Erik Ødegård

Dokid:
17045971
(14t286-e1)
Uttalelse
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Eva Hagen

Nymofaret 17

3516 Hønefoss

' h4OTTATT 2 3 MAI z0f

Nymoen, 09.05.2017

Rinç*rik* k*rnnrune
Åreal- og byplank$ntçrst
Pb. "123 Sentrur*

35t37 ?l*net*ss

UTTALELSE OM 379 DETAUREGULERING HENSMOEN

Ringerike kommune kan ikke tillate at så store arealer i friluftsområdet på Hensmoen skal

qmdilpqneres ti! matseuttak lqm planfqrslqget tegger qpp ti!, En Arqa!plan m{ en{res itakt med

samfunnsutviklingen, og nå som kommunen er kjent med hvilke verdier Hensmoen innehar må

arealplanen revideres og Hensmoen settes av til rekreasjonsområde i kommuneplanen.

I løpet av de siste årene har Hensmoen blitt registrert verneverdig, og kommunens undersøkelse

v¡ste at Hensmoen er blant de mest populære av de bynære friluftsområdene.

Konklusion: Ringerike kommune plikter å ta hensyn til naturverdiene og at Hensmoen er svært viktig

som arena for å fremme trivsel og helse i lokalmiljøet. Hensmoen må derfor beholdes som

friområde, og Myrvang AS må bli pålagt å avslutte videre uttak av grus når grensen for området det

er g¡tt konsesjon for er nådd.

Med hilsen

Eva Hagen

(þ x, ú Y*

Dokid:
17043567
(14t286-62)
Hør¡ngsinnsp¡ll delalirequler¡ng
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Fossekallen il, orientering
V Tom Bondehagen, tlf 906 77 422
tom@bondehagen.com

Ringerike o-lag
V Kristian Kihle, tlf 905 05 961

kriskihl@online.no

ir4OTTArt -i JtlIJ| ?û17

F
Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret,
postmotta k@ ringerike.komm une.no

4. juni 2017

HØringsuttalelse: 379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak

Fossekallen il, orientering og Ringerike o-lag viser til høring på reguleringsplan for Hensmoen
grusuttak, og beklager at vi ved en glipp har oversittet høringsfristen med noen dager. Vi

håper kommunen likevel vil ta hensyn til våre synspunkter i det videre planarbeidet.

Områdets verdifor idrett og friluftsliv
Hensmoen er et av de mest brukte områdene til'orientering på Ringerike. Spennvidden
illustreres ved at vi brukte området til Norgesmesterskap i orienteringi20t5, og samtidig
brukes det til orientering for mennesker med funksjonsnedsettelser. Begge klubbene bruker
området mye til opplæring, trening, lokale karuselløp og tur-orientering. Den flate furumoen
med orienteringsmessig spennende groper og søkk og et rikt stinett, omgitt av andre
terrengtyper, $ør området svært verdifullt for orientering.

Når vi bruker området til vår aktivitet, registrerer vi stor bruk også av andre til trening og tur.
Det er et stort spekter av brukere med ulikt funksjonsnivå, og området med det rike stinettet
må ha stor betydning for fysisk aktivitet for befolkningen på Ringerike og dermed for
folkehelse.

Det påpekes i planen at terrengtypen, dvs furumo, er en vanlig terrengtype på Ringerike. Det

er for så vidt riktig, men på så godt som på alle furumoene er det omfattende planer om
nedbygging og omdisponering. Resultatet ser ut til å bli at det i framtida bare blir fragmenter
igjen av de flotte furumoene på Ringerike med de kvaliteter de har for folks trivsel og helse.
For o-idretten er det viktig med stØrre sammenhengende naturområder. Vi oppfordrer
kommunen til å gjøre helhetlige vurderinger og trekke varige byggegrenser for de viktige
nærfri I uftsom råden e/fu ru moene i kom mend e Kom m u n ep la na rbeid.

I plandokumentet karakteriseres områdets verdi for friluftsliv som middels til stor verdi. Det
begrunnes med at deler av planområdet allerede er disponert til masseuttak. Vi mener dette
er en feilaktig vurdering og bruk av <gjennomsnittsvurdering>. Vurderingen må gjøres av det
området som er friluftslivsområde og som det i planen skal tas stilling til om skal
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omdisponeres. Det kan ikke være tvil om at friluftslivsverdien er stor eller meget stor og at
konsekvensene for friluftsliv, inklusiv idrett, er store til svært store.

Mulighet for rekkefølgebestemmelser, avbøtende t¡ltak og istandsetting
Med bakgrunn i den store betydningen området har for idrett og friluftsliv og de store
negative konsekvensene for disse interessene, er vi forundra over at det i planen ikke er satt
langt strammere krav om rekkefølgebestemmelser, avbøtende tiltak og istandsetting.

Tidsperspektivet er på 75 år. Mye kan skje i denne perioden, som gjør at behov og
vurderinger kan bli annerledes. Kunne det ikke vært satt strammere krav om etappevis
utbygging, bestemmelser om hvilke deler av området som kan omdisponeres i fØrste 25-års
periode og krav til at sti- og turvegnett skal erstattes også innenfor planområdet i forhold til
etappevis utbygging? Nå ser det ut til at det bare er krav om å etablere turveg rundt det
samla utbyggingsområdet, men store deler av området vil så vidt vi forstår ikke
omdisponeres før om minst 50 år. Da er det viktig at det fungerer best mulig som
friluftsområde i disse årene bl.a. ved at utbygger tilrettelegger nye stier og turveger når
eksisterende omdisponeres.

Fossekallen il og Ringerike o-lag Ønsker å få avklart om de investeringer vi har gjort i

moderne orienteringskart over området, med tilskudd av spillemidler som kanskje delvis må
tilbakebetales, vil bli refundert.

Vennlig hilsen

il, orientering Fossekallen

r; - rf-- /, 4
RinS¡rike ø¡laS

i;Åa{,, W
Kristian Kihle7 7-'1-

Tom Bondehagen
leder leder

Kopi: Ringerikeidrettsråd
Ri n geri ke Tu ristforen i ng



Ringerike kommune

P.B. I23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

HØRI NGSUTTALELSE : DETALJREGULERI NG HENSMOEN

Hensmoen er av stor samfunnsmessig betydning. Tapet samfunnet vil lide dersom
ytterligere grus blir tatt ut på Hensmoen, kan ikke kompenseres med avbøtende
tiltak:

o Hensmoen er ett av ringeriksdistriktets mest populære friluftsområde
o Hensmoen er nærmiljøet for oss som bor på Vågård og beboerne på Hen og

Nymoen
o Det verdifulle naturområdet blir brukt til undervisning av elevene på Hov

ungdomsskole i Flønefoss
o Universitetet arrangerer ekskusjoner her
o Grunnvannsmagasinet under Hensmoen brukes til drikkevannsforsyning
o Hensmoen er full av bær og sopp som blir sanket av folk fra fiern og nær
o Hensmoen er leveområde for hare, rev og rådyr
o NM i presisjonsorientering har blitt arrangert flere ganger på Hensmoen
o For barn og unge som bor på Hen, Nymoen og Vågård er Hensmoen et

viktig friområde og knutepunktet mellom bygdene

Videre drift av grustaket samt etbalering av nok et grustak er verken
samfunnsmessig forsvarlig eller bærekraftig. Etter over 80 år med grussuttak på
Hensmoen er det på tide at Ringerike kommune sørger for at arbeidet med en
etterbruksplan for området blir igangsatt snarest.

Vågård, 20. }/.ai 2017

Gudrun Winstrup Bråten
Sørflatveien29
3516 Hønefoss

Dokid:
17045129
(14t286-72)
Uttalelse
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Ringerike Kommune

Areal - og byplankontoret

Postboks 123 sentrum

3502 HØN EFOSS Oslo 18. Mai 2017

Høringssvar til 379 Detaljregulering for Hensmoen g rus ut tak sak 9/17

Hensmoen er relativt sett et lite naturområde , likevel et verdifullt friluftsområde for befolkningen på

Ringerike generelt og Hensmoens naboer spesielt . Jeg har ikke forskningsresultater for området og

vise til , men vil vise til studier gjort andre steder.

Norsk institutt for naturforskning , heretter NI N A, har forsøkt å reg ne ut verdien av grøntområdene i

og rundt Oslo. Kommunikasjonsrådgiver Frid. K. Hansen produserte en artikkel om dette 03.05.15 og

den finnes tilgjengelig på forskning.no .

I artikkelen viser Frid K. Hansen til studier fra Danmark og U SA . Disse studiene vis er viktigheten av

grøntområder i nærheten av og i tilknytning til boligområder. Det vises til mindre forekomster av

fedme, ADH D og psykososiale helseutfordringer i områder med tilgang til grøntområder, spesielt

blant barn og ungdom .

Hvis vi prøver å se det te relatert til Ringerike, er det rimelig å anta at mange generasjoner barn og

ungdom vil kunne ha stort utbytte av Hensmoen som friluftsområde. Ringerike står foran en

befolkningsøkning som vil kreve stor utbygging av sentrale områder og nærområder rundt sentrum

vil også måtte se for seg økt boligbygging. Dette vil også forhåpentligvis føre til økt

næringsvirksomhet og utbygging av næringseiendommer. Det er rimelig å anta med de planer som

allerede er lagt i Ringerike kommune, at store natur/grønt - arealer vil bli borte, nevner her Kilemoen

og Eggemoen, begge moer som har vært brukt mye av Ringerikes befolkning. Disse moene blir mer

eller mindre borte som rekreasjonsområder, Hensmoen er det fortsatt mulig å bevare.

Det er stor forståelse for at grusen og sa nden på Hensmoen er viktig for distriktet , særlig økonomisk.

Det er likevel viktig å få frem at Hensmoen også har en økonomisk betydning for Ringerike kommune



som rekreasjons - og frilufts - område. Selv om masseuttaket på Hensmoen er planlagt over 75 år , vil

området forringes som rekreasjonsområde raskt. H va vil Ringerike tilby i stedet? hvor skal folk dra?

hvor langt skal folk dra? Hvilke helsemessige kostnader får det for Ringerike å legge dødt de fleste

grøntområdene i rimelig avstand til sentrale strøk ? Hvilke helsemessige konsekvenser får det for

befolkningen på, i og rundt Hensmoen at dette området forringes i en slik grad som foreslås ?

Konsekvensutredningen sier lite om de langsiktige psykososiale og helsemessige følgene av at

Hensmoen ødelegges som f riluftsområde. Det vil være nyttig for befolkningen og kommunene at det

foretas undersøkelser om dette.

Det er rimelig at John Myrvang AS får fortsette med grusut tak på Hensmoen, det vil også væ re viktig

for Ringerike kommune å bevare arbeidsplassene til d enne bedriften. NorStone AS kan vanskelig sees

som en stor bidragsyter til kommunen eller nærområdet som følge av å gi de tilgang på så store

naturressurser , som vi aldri vil få tilbake . S p enncons vilje og evne til å overleve på Ringerike vil være

avhengig av mange flere faktorer enn et grustak i nærheten . Så de økonomiske fordelene med et

masseuttak på Hensmoen anser jeg som svært usikre . De psykososiale og helsemessige

konsekvensene mener jeg må utredes bedre for å sikre gode oppvekstforhold for barn og u nge i flere

generasjoner. Dette er kunnskap som kommunen bør søke å få i løpet av ganske kort tid.

Jeg foreslår at John Myrvang AS får for t sette drift av grustaket på Hen , som planlagt i en periode på

10 år . I denne perioden er det rimelig å forvente at i ndustrien som trenger grusen søker kunnskap

om alternativer for videre drift og at avbøtingstiltakene igangsettes omgående. D et bør etter 10 år

legges frem forskning eller studier som bedre viser konsekvensene for befolkningen til tilhørende

naturområder. Det er også rimelig å anta at det vil være størr e kunnskap rundt klimaendringer og hva

det vil ha å si for videre masseuttak på Hensmoen.

I aller beste hensikt

Guro Myrvold Funjem

Bj artveien 13 0687 Oslo

Tlf: 99566009

Guro.funjem@gmail.com

Alternativ adresse

C/O Tove Myrvold Stortjernsveien 22 3516 Hønefoss
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M OTTATT 23l',lAI 2017

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss t9l5-r7

Høring av forslag til regulering av Hensmoen

Nå er det på tide at Ringerike kommune viser samfunnsansvar, og tar innover seg at
friluftslivet på Hensmoen fører til bedre helse og økt livskvalitet for veldig mange
mennesker.

Det nasjonal målet i friluftslivspolitikken om at alle skal ha mulighet til å drive
friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers, gjelder også på Hensmoen!

De foreslåtte masseuttakene på Hensmoen er ikke i samsvar med nasjonal politikk
om å ivareta og utuikle god tilgang til friluftslivsområder, og planene må stanses.

Med hilsen

k^C!' Skdn¿l
Heidi Strand
Søtflatveien 44
3516 Hønefoss

-l

Dokid:
1 7043560
(14l286-5e)
Høring av lorelag til regulering





lda Gjestvang
Sørflatveien 23

35r-6 HøNEFOSS

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS Vågård, 24. Mai 2Ot7

INNSPILL DETAUREGULERING HENSMOEN - 379

Hensikten med planforslaget er å ivareta også miljøet, men jeg kan ikke se at dette er særlig

vektlagt.

Hensmoen er ett av de mest populære turområdene nær Hønefoss, og det må etableres buffersoner

rundt og mellom masseuttakene av såpass stor størrelse at det går an å gå tur her uten å bli sjenert

av støy og utsyn mot det ødelagte lanskapet. Buffersonene må derfor være større enn selve

masseuttakene, hvilket vil være et avbøtingstiltak for turfolket og beboerne i nærmiljøet.

Minner om at avbøtingstiltak er et rikskpolitisk krav når man bygger ned barn og unges nærmiljø, og

forventer derfor at dette blir tatt hensyn til.

Med hilsen

Med hilsen

ldæ6
lda Gjestvang





Jeanette Martinsen
Sørflatveien 40
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

22. Mai2OL7

Dokid:
17045818
(14/286_e5)
Uttalelse

Vedr. hørins, av detalireeulering Hensmoen

Av miljøhensyn må sorteringsanlegget og steinknuseranlegget bygges inn i form av en isolert
bygning, som hindrer at støyen forplanter seg. I dagstøyer disse over store deler av
friluft sområdet, hvilket er uakseptabelt.

Tiltakshaverne må også bli pålagt å etablere gang- og sykkelvei langs Nymobakken for å

skjerme våre barn- og unge mot den økte tungtrafikken som to masseuttak vil føre med seg.

Den økte miljøbelastningen og tap av store friluftsområder for lokalbefolkningen må
kompenseres, Jeg foreslår at tiltakshaverne sørger for parkeringsplasser inne i planområdet for
biler og busser, som skal besøke friluftsområdet på Hensmoen. Tiltakshaverne må også bli
pälag! å sette opp skilter som beskriver dødislandskapet og istidens historie. Naturområdet blir
i dag brukt bla. av barnehagebussen og valgfagselever på Hov, og disse nevnte tiltakene vil
kunne være et bidrag til å ivareta det rikspolitiske kravet om å ivaretabam og unges
interesser.

Avlsutningsvis vil jeg legge til at hele tiltaket kan ende opp som en miljøkatastrofe dersom
Ringerike kommune ikke sørger for å avgrense planområdet betraktelig. Grytehullstjema er
helt avhengig av nedbørsfelt som er langt større enn det planforslaget legger opp til, ref.
Elgmork 1974.

Med vennlig hilsen

Jeanette Martinsen
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John A. Pleym

Sørflatveien 3L

3516 Hønefoss 2L/s-t7

Ringerike kommune
Arel og byplankontoret
Postboks L23, Sentrum
3502 HøNEFOSS

HøRING: FORSTAG TI L DETAUREGULER¡ NG AV HENSMOEN

Jeg protesterer på det sterkeste at nesten hele friluftsområdet på Hensmoen skal

omdisponeres til to enorme masseuttak.

FØlgende problemstillinger viser at tiltaket overhodet ikke er bærekraftig:

Hvorfor tømme Hensmoen for naturgrus før markedet går over til pukk?
Hvorfor la innbyggerne sitte igjen med miljøregninga iform av et månekrater?
Hvorfor Ødelegge nedslagsfeltet til grunnvannet under Hensmoen?
Hvorfor tillate grusuttak i et verneverdig dødislandskap?
Hvofor ødelegge nærmiljøet til barn og unge i flere generasjoner framover?

Den som går god for dette, bør kunne svare på samtlige spørsmål!

Med hilsen

Dokid:
17045126
(14t286-70)
Uttalelse



Fra: John Edvard Myrvang [john.edvard@myrvang.no]
Til: Mari Solheim Sandsund [Mari. Solheim. Sandsund@ringerike.kommune.no]
Kopi:
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Hei

Har noen punkt vi ønsker noe endring på:

Grensen mellom Bru 1 og Bru 2:
Dette for å øke arealet på Bru 1 noe slik at det kan legges til rette for bygging av mørtelfabrikk i fremtiden.
Vi har fått en forespørsel fra en aktør som er i markedet i dag, som ønsker å etablere seg med mørtel fabrikk med 10 ansatte.
Dette er en innbygget fabrikk med et totalt arealkrav på ca 10 daa.
Se skisse.

Teksten som omhandler byggehøyden på Bru 1:

3. Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 tillates bygg og nødvendige anlegg som har tilknytning til virksomheten, bygninger oppføres med maksimal
mønehøyde/gesimshøyde på 12 m. BRU 1 skal tilpasses dagens terrengnivå på ca. kote 185.

(Her ønskes en åpning for å kunne bygge industribygg som f.eks mørtelfabrikk eller ny betongstasjon som har en byggehøyde på ca 40 meter. Eventuelt
med en full søknad, men at det ikke stenges for denne muligheten i fremtiden.)

________________________________________________________ _____________________________________________________

4b:
b. Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende: 1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3 . Tankene skal være
dobbeltvegget, stå under tak på tett unde rlag med opphøyde kanter som kan samle opp hele tankens volum ved eventuell lekkasje. Lagring av
diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.



(Dobble tanker burde holde, da har man en tank utenpå som vil fange opp hele vol umet ved en lekasje. Da er det likt krav som svelviksand har i sin plan)
i dag har vi enkle tanker uten doble vegger.

4g:
g. Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud mot følgende: 1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m 3 . Tankene skal være
dobbeltvegget, stå under tak på tett underlag med opphøyde kanter som kan samle opp hele tankens volum ved eventuell lekkasje . Lagring av
diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.
(Dobble tanker bu rde holde, da har man en tank utenpå som vil fange opp hele volumet ved en lekasje. Da er det likt krav som svelviksand har i sin plan)
i dag har vi enkle tanker uten doble vegger.

§ 5 Bebyggelse og anlegg, industri (1340) a. Maksimal mønehøyde/gesimshøyde er 30 meter.
(Her bør det brukes 40 meter for å ha lik krav som 4d som også har 40 meter)

_________________________________________________________________________________________ ____________________

§ 9 Rekkefølgebestemmelser a. Støvmålinger for gbnr. 271/122 og 271/241 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold ti l forurensningsforskriften
kapittel 30.

(Eiendom 271/122 er i dag 55 meter unna driftsvegen)
(Eiendom 271/24 1 er i dag 640 meter unna nærmeste anlegg så det er bare tull å måle støv her nå, det hadde vært bedre å sagt at når grustake t passerer
grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak så skal støvmåling settes i gang )

___________________________________ __________________________________________________________________________

Med vennlig hilsen:
Best regards

Daglig leder



Direkte Tel: +47 95 72 09 91
Sentralbord: + 47 32 18 18 00
Fax: + 47 32 18 18 10
Mail: Post@Myrvang.no / John.Edvard@Myrvang.no

John Edvard Myrvang





fohn Morten Karlsen
Sørflatveien 23
35L6 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks L23 Sentrum
3502 Hønefoss 26/5-L7

Dokid:
1 7045986
(1 4t286_98)
Uttalelse

HøRI N G - H E N SM OEN 379 - DETALI REGU LERI N G

Spørsmålet er om det er valgt beste lokalisering av to masseuttak som skal drive parallellt
i sårbar og verneverdig natur i nærmiljøet til våre barn?

Vi kan ikke akseptere hypotetiske forslag om å ta ut masse rundt Vesletjern og helt fram
til Storetjern som et alternativ. Ei heller forslag om ulike alternativer på dybden av
uttaket.

Forventer derfor at kommunen legger fram relevante og realistiske alternativer, og
tenker langsiktig. Det må vektlegges at masseuttakene har en begrenset levetid, mens
friluftsområdet og det verdifulle naturområdet har store verdier som vil komme alle til
gode, også langt inn i framtiden.

Med vennlig hilsen

fohn Morten Karlsen



Ringerìke kommune
Postbolrs 123 Sentrum
3502 Høneþss

Med vennlig hilsen

J*'- {t-^l
Jørn Fowler
Sørflan.48
3516 Høneþss

18. Møi 2017

I M OTTATT 2 3 MAI 2017

Dokid:
1 7043558
(14t286-58)

Høringsuttølelse Íil detalireeulerinsen av Hensmoen

Viser til detaljreguleringfor Hensmoen grusuttak, som nå er ute til høring og offentlig

ettersyn.

Nærmiljøet er en stadigviktigere arenaforfysisk aktivitet, ogfriluftsaktiviteter som sykling,

turgåing og bading utØves av mange her på Hensmoen.

Jeg oppþrdrer derþr kommunen om å redusere planområdet betralcelig, og silcre resten av

Hensmoen mot naturødeleggelser slik at også knmmende generasjoner lår tilgang til

friluftsliv i sitt eget nærmiljø.

c.-

J
T

Høringsuttalêlse l¡l detaljregulering
Hensmoen



JØrn lvar Daae Johansen

Sørflatveien 2

3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss Vågård, 22. Mai 2017

AD hØring av detaljregulering Hensmoen

Som helsefremmende aktivitet er friluftslivet på Hensmoen svært viktig for samfunnet vårt,
og det er Ringerike kommunes ensvar å ivareta og utvikle det gode forholdet allmennheten
har til friluftslivet på Hensmoen.

Hensmoen må derfor fredes som natur- og turmiljø, både med tanke på dagens og for
framtidens brukere. Dette ansvaret forventer jeg at Ringerike kommune påtar seg ved å

sørge for at det enorme arealet som er avsatt som masseuttak iarealplanen blir betydelig
minsket.

Dokid:
17045829
(141286-89)
Uttalelse
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Kristian Strand
Sørflatveien44
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Planavdelingen
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Kristian Strand

22.l|l4ai2017
Dokid:
17045816
(14t286-83)
Uttalelse

I N N SPI LL TI L DETALJREGULERI NG AV II ENSMOEN

I den statlige friluftspolitikken er målet at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i
nærmilj øet. Dette er helsefremmende, trivselsskapende og milj øvennlig.

Det står også at områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at
naturgrunnlaget blir tatt vare på.

På denne bakgrunn er det opplagt at planforslaget er bakstreversk, og Ringerike kommune må
i stedet ivareta innbyggernes interesser og stanse den stadige nedbyggingen av dette populære
friluftsområdet på Hensmoen.

Med vennlig hilsen
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H E N S M O E N
GRUSTAKET PÅ

Rappo R t
om det ulovlige

gR ustaket på
Hensmoen



B ar n o g u n g e p å H e n sm o e n

Herlig dukkert i Vesletjern.

I myra rundt Vesletjern er det mange frosker.

Vesletjern er Hensmoens sosiale møteplass.Barn på vei hjem etter en dukkert i Vesletjern. Boligfeltet
i Storetjernveien skimtes bak trærne.



t anken på å miste moen er en stor påkjen -
ning for alle som er glade i dette friluftsom -
rådet, og jeg er kraftig rystet over at Hens -
moen kun ble tusjet inn på plankartet som
masseuttak bak ryggen til kommunens egen
befolkning. u ten politisk vedtak av planen -
dringen og uten at allmennheten og
beboerne rett ved planområdet kk mulig-
het til å tale på vegne av natur og nærmiljø,
havnet Hensmoen på kommuneplankartet
som masseuttak i 1994.

For beboerne som i dag bor i et rolig og idyllisk
landskap med blåbærlyng og turstier rett utenfor
husdøra, er planene om å omdisponere lokal-
miljøet til enorme grustak ekstra sårt. Hens -
moen er nærmiljøet til barna som bor på Hen,
Nymoen og Vågård, og på moen kan barna leke
spontant og egenorganisert uten at foreldrene
trenger å kjøre barna avgårde i bil.

Jeg er opptatt av at barna skal bli glade i
naturen, for ved å bli glad i naturen vil barna
stå opp for det som er truet. I kompendiet kan
dere lese om Harry Dahl fra Vågård. Hans far
og bestefar tok Harry med ut i naturen på Hens -
moen fra han var liten gutt, og lærte ham å bli
glad i natur og friluftsliv. Nå er det Harry som tar
med seg sine barn, barnebarn og oldebarn ut
på tur i skogen på Hensmoen.

Landskapet på Hensmoen gir beboerne i
nærmiljøet en trygg følelse av å være hjemme.
De gamle har sagn og historier å fortelle, som
at Vesletjern er bunnløs. Barna ble fortalt at
druknet du der, havnet du i India. Og da barna
gikk på skøyter på Storetjern rundt krigens
dager og det var mye barfrost, fryktet de for
kirkeklokka som visstnok skulle ligge på dypa i
tjernet.

I mange tilfeller er vi for lite nysgjerrige på vårt
eget nærmiljø, og tar våre nære omgivelser for
gitt. Å gå tur på Hensmoen og fornemme lukta
av skog og myr og kjenne hvor utrolig glad en er
i Guds frie natur, sitter enda sterkere i
bevisstheten når vi innser at dette landskapet
kan være i ferd med å gå tapt.

Hva vi vet om et landskap avgjør hvilket syn vi
har på det. For noen er Hensmoen
ensbetydende med industri. For andre er Hens -
moen utallige nedtrampede stier av minner, ro,
idyll, skogstjern, sopp og bær og lyden av barns
muntre latter og lek og bading i Vesletjern.

Landskapet på Hensmoen er en viktig del av
identiteten for ringeriksregionen. Hensmoen
viser oss hvordan istidsbreene formet land -
skapet for titusen år siden. Kunnskap om dette
åpner opp øynene våre, og vi ser landskapet på
et helt annet vis. Naturforståelsen av dette lille
stykke natur utenfor Hønefoss gir oss en
erkjennelse av at vi inngår i en større sammen -
heng. Landskapet får en høyere verdi. En natur -
verdi som må med i regnskapet.

Uttak av grus på Hensmoen kan ikke blindt
fortsette i samme spor som før. Gjennom dette
kompendiet håper vi å få åpnet opp øynene for
at Hensmoen er så uendelig mye mer verdt enn
som ressurs i form av byggeråstoff.

____________________________________

Kurt Willy Oddekalv

L ø ft b l i k k e t m o t H e n sm o e n



Harry d ahl er tredje generasjon fra v ågård
som har Hensmoen som sitt nærområde. n å
bruker også hans barn, barnebarn og olde-
barn turområdet.

- Jeg håper at våre fremtidige generasjoner
også kan få nyte godt av denne unike moen,
med uttallige stier i lett terreng hvor alle kan
bevege seg, gammel som ung, sier Harry Dahl,
som går tur på Hensmoen hver eneste dag.

Hakke og spade
De første spadetakene av grus ble tatt ut på
Hensmoen samme år som Harry Dahl ble født.
Det var i 1935.
- Da var det bare et lite høl nedi der, sier Harry
og forteller at arbeidskarene brukte trillebår
og skuffa oppi grusen. Nå er det andre tider,
og manuelt arbeid er for lengst byttet ut med
maskiner.

n ærmiljøet
Harry Dahl er født og oppvokst på Vågård, og
friluftsområdet på Hensmoen var en del av
oppvekstmiljøet hans.
- Jeg spilte på guttelaget til Hen Arbeideridretts-
lag, og gutta fra fotballag som Liv og Fosse-
kallen syklet fra Hønefoss og opp til Hensmoen
for å spille kamper på ballplassen på Hen.
- Far min var også med og spilte fotball, og etter
kampene var det bading i Vesletjern, forteller
Harry som også sket på Hensmoen.
- Jeg og bestefaren min ska mye abbor Vesle-
tjern, sier Harry og forteller at det også var sk i
Storetjern på bestefarens tid.
- Bestefar fortalte meg at sken i Storetjern beit
best i tordenvær, humrer Harry.
p lanendring
Nå ligger den gamle ballplassen på Hen inne
i det enorme området som er avsatt til grustak

i kommuneplanen. Planområdet strekker seg
nesten helt fram til Vesletjern. Harry Dahl visste
ikke at så godt som hele Hensmoen var satt av
til grusindustri før saken kom opp som en
reguleringssak før jul 2012.
- De gikk ikke ut med noe, sier han og rister på
hodet.

m istet mye
Grustaket har spist opp store deler av Hens -
moen gjennom snart 80 års drift, men også
industrien har beslaglagt turområder og våt -
mark. Harry Dahl forteller at brønnen hans gikk
tom under byggingen av industriparken, og
måtte ytte brønnen. Mange kulturstier og
minnesmerker gikk også tapt.
- Vi har jo mista mye av Hensmoen på grunn
av industrien. Fryktelig mye. Det gikk otte stier
over moen til Geitryggen, forteller han, men
påpeker at industri går til nød an for det gir jo
arbeidsplasser.
- Men å ta resten av moen til grustak er
uakseptabelt, sier Harry og mener at det lille
som er igjen av Hensmoen må settes av til friluft
og rekreasjon.

t akker Hensmoen
- Jeg tenker på de planlagte masseutvidelsene
når jeg går tur her om kvelden. De som går inn
for disse masseutvidelsene kan neppe ha noen
slags sans for norsk natur, og ikke sine med -
mennesker i det hele tatt.
- Jeg har hatt mye hjerteproblemer, og vil si at
Hensmoen har hjulpet meg til å få trent meg
opp, sier han og legger til at terrenget passer for
alle, selv for de som er mer eller mindre
handikappede.
Til slutt spør Harry Dahl, selv om han temmelig
sikkert vet svaret:
- Kan man få noe nere plasser å gå tur på?

S tort h jerte for H en sm oen



Skogens ro: Harry Dahl har en fast rute som han følger hver eneste kveld.
- Jeg går om fotballplassen, Vesletjern og Storetjern, sier han og aller best synes han det er å gå alene om
kvelden sammen med hunden Tinka.
- Da er det stille, og jeg får muligheter til å se noen dyr også, forteller Harry Dahl og nevner hare, rev og rådyr.



a t nesten hele Hensmoen var satt av i kom -
muneplanen som grusindustri var helt
ukjent for de aller este helt til saken om de
enorme masseutvidelsene ble gjort kjent før
jul 2012. u nderskriftskampanjer, leserinn -
legg og høringsuttalelser ble sendt avgårde,
men vi var usikre på om dette var nok.

Vi kontaktet derfor ere organisasjoner, men
kk kun tåkete svar og ingen hjelp.

Den eneste organisasjonen som svarte med
konkret forslag til handling var Norges Miljøvern -
forbund, som anbefalte oss å etablere en
nærmiljøgruppe. Som sagt, så gjort.
Interessen blant lokalbefolkningen på Nymoen,
Hen og Vågård var stor, og nærmiljøgruppa var
på plass i løpet av få romjulsdager.

Med god hjelp fra vår moderorganisasjon i
hvordan vi skulle gå fram i vårt miljøvern-
arbeide, var første bud lokalkunnskap. Det viste
seg at ikke engang de aller nærmeste beboerne
rett ved planområdet visste at nærmiljøet var
satt av til masseuttak. Vi begynte derfor å nøste
opp i hvordan et så populært turområde havnet
på plankartet som grustak, tett på boligfeltet
i Storetjernveien og attpåtil i et verneverdig
dødislandskap. På spørsmål til kommunen om å
få se dokumentasjon på hvordan plan-
endringen foregikk kk vi til svar at disse lå i
esker for oversendelse til det interkommunale
arkivet i Kongsberg.

Ordføreren kontaktet kontrollutvalgets leder
og ba utvalget se nærmere på saken med de
manglende papirene. Kontrollutvalget konklud -
erte ikke med annet enn at Ringerike kommune
måtte se nærmere på sine arkivrutiner. Vi
kontaktet Fylkesmannen og ba om en kontroll
av kommuneplanen, men Fylkesmannen svarte

at de forventet at nødvendig dokumentasjon
forelå.

Vi har gjennomgått en bunke med papirer fra
Fylkesmannens arkiv vedrørende kommune -
planarbeidet framt til 1994, og fant et notat til
Ringerike kommune datert 19/8-90. Her skriver
Fylkesmannen b.la. følgende:

(...) Storetjern og Vesletjern er av stor natur-
faglig interesse. Disse områdene er også viktige
som friluftsområder.
Videre: I tilknytning til boligområder er det viktig
å bevare områder for friluftsliv, lek og rekreasjon
(...) naturlig vegetasjon i bomiljøene er viktige
for trivselen, især for barn og eldre som ofte
er avhengige av å bruke nærmiljøet til lek og
rekreasjon. (...) rikspolitiske retningslinjer for
å ivareta barn og unges interesser skal med i
planleggingen (...)
Ingenting av dette ble hensyntatt da Hens -
moen ble skravert til grusindustri. Det eneste
dokumentet Ringerike kommune har å vise til
er et forslag til plankart datert desember 1990,
stemplet som høringsutkast. Dette er identisk
med dagens plankart av Hensmoen. En av
nærmiljøgruppas medlemmer satt i Bygnings-
rådet fra 1987 til 1991, og hun forteller at i løpet
av denne perioden kom det inn en søknad
om utvidelse av grustaket på Hensmoen hvor
planen var å grave vekk hele åskammen mot
Ådalselva. Politikerne stemte i mot.

Vi stiller et stort spørsmålstegn til hvorfor ikke
de 900 dekarne som er skravert på plankartet
også ble behandlet av politikerne? Det står
ingenting om de enorme masseutvidelsene i
kommuneplanen som var ute på høring i 1994,
og plankartet ble heller ikke lagt ved. I et notat
vi fant blant kommunens papirer står det at det
var problemer med ”plotting” av plankartet.

M i l jø vern forb u n d et H ø n efoss



Grustaket på Hensmoen ønsket å utvide
ved å ta ut hele åspro len mot
Ådalselva, men kk avslag av politikerne
i Bygningsrådet. Åskammen måler kun
fem meter på det smaleste fra kant til
kant.

I Ringerikes Blad kk vi se denne illustrasjonen
som viser de foreslåtte masseutvidelsene, og kk
nærmest sjokk.
– Det er jo veldig mange friluftsområder
på Ringerike, sa forslagsstiller til journalis -
ten som spurte hva han tenker om at dette er et
populært friluftsområde.

avsl ø ri n g av u l ovl i gh eter

Beboerne rett ved planområdet kk aldri
mulighet til å verne om sine interesser, og de
rikspolitiske retningslinjene om å ivareta barn
og unges interesser, som også Fylkesmannen
viste til i nevnte notat til kommunen, ble ikke

ivaretatt.
Hakkeloven ser dermed ut til å være enerådene
i denne saken. Da plankartet ble gjort kjent for
enkelte av oss under kommuneplanrulleringen i
1999, sa Ringerike kommune at løpet er kjørt for

Hensmoen. Det sier de fortsatt - med
hjemmel i hakkeloven - og gir blaffen
i norsk lov og demokrati.

g rensen for hvor mye grus og
sand som kan tas ut på Hensmoen
er nådd. v år foreslåtte grense set -
ter vi med tanke og respekt over -
for de menneskene som skal leve
og bo her etter oss. s toppbåndet
langs trærne er vårt endelige
grenseforslag, og denne inklu -
derer skråkant ned mot avsluttet
grustak.



m arte p edersen jogger langs de utal -
lige turstiene på Hensmoen ere dager i
uka. l angdistanseløperen ligger nemlig
i hardtrening for å kvali sere seg til vm i
ultraløp.

- Jeg trenger mange kilometer i beina, ler
28-åringen som forteller at damer rundt 40 år
med mange års løping bak seg gjør det best i
ultraløp.

u ltramaraton
Ultraløp er de nert som alle løp over fem mil,
og de vanligste tidsbestemte ultraløp er 6-
timers, 12-timers og 24 timers. Det nnes også
48-timers løp og 6-dagers løp.
- Jeg har bare løpt seks-timers løp, sier Marte
og forteller at målet hennes er å komme blant
topp 20 når verdensmesterskapet i ultraløp går
av stabelen i Frankrike neste år.

Hensmoen
Marte trener opptil re-fem ganger i uka. Rett
som det er løper hun fra Hønefoss og opp til
Hensmoen rett etter jobb som fysioterapeut i
Hønengaten.
- Dette er ett av de neste stedene på Ringe-
rike, sier Marte og legger til at det holder å løpe
på Hensmoen når hun tar korte turer. På grunn
av alle stiene som går på kryss og tvers, trenger
hun ikke løpe på den sammen stien.

Hensmoen er også ypperlig for m arte når
hun løper lange distanser.
- Da har jeg Hensmoen som utgangspunkt,
og kan løpe videre mot Vælsvann eller ned til
Hensveien og over til Kihlemoen.
Marte mener Hensmoen er ypperlig for den
vanlige mosjonisten.
- Da holder det mer enn nok med å løpe her på

Hensmoen, sier hun.

Badekø på Hensmoen
- I sommer har jeg badet ganske mye, det har jo
vært så deilig vær.
Men Marte har ikke vært alene om å nne veien
til Vesletjern.
- Jeg har måttet stå i kø for å bade her etter å
ha løpt, ler hun og peker på brygga med stupe-
tårn.
- Det er jo veldig bra, sier hun og er glad for at
området er mye brukt.

m asseutvidelser
- Hva synes du om planene med de enorme
grustaksutvidelsene?
- Da jeg hørte om planene syntes jeg det var
kjempetrist, sier hun og ser for seg hvordan det
blir hvis alt dette skulle bli borte.
- Det er jo kjempemange som bruker dette om -
rådet, både til løping og gåturer, sier Marte og
legger til:
- Du møter alltid noen som går tur, enten med
hund eller barnevogn for her er det muligheter
for alle, både med grusveier og stier. Alle kan gå
her og ne vann er det også her.

v inter på moen
Marte trener på Hensmoen hele året selv om
det ikke alltid er så lett når det er masse snø.
- Det må være veldig mange som går tur her,
for det er alltid opptråkka stier, så du kan alltids
løpe gjennom en løype, sier Marte og legger til:
- Det er veldig synd hvis dette blir borte. Det
er jo så nærme byen òg. Til slutt må man kjøre
lenge, og da blir det jo tiltak for folk hvis du må
sette deg i bilen for å dra på tur.

Kval i serer seg ti l
verden sm esterskap



Trener på Hensmoen: - Målet mitt i år er å være med i est mulig løp så jeg kan kvali sere meg til VM, sier
langdistanseløperen Marte Pedersen som løper på Hensmoen ere ganger i uka.
- Jeg er glad i å løpe alt mulig, men hevder meg best i de lange løpa, sier hun og forteller at det blir en del av
treninga å være med på andre konkurranser også, som Ringeriksmaraton hvor Marte løp halvmaraton for
Hytteplan.



Ti på Topp er åpent for alle, og er en turkampanje i regi av Bedriftsidretten i samarbeid med Ringe-
rike Kommune, Ringerikes turistforening, Ringerike O-lag, Syklistenes landsforbund og Ringerike
Frivillighetsentral.

Hensmoen er blant de 14 gåturene som er valgt ut. Skilting, kart og rutebeskrivelse bidrar til at du
enkelt nner frem til Ti på Topp postkassene hvor du nner en turkode som brukes til å registrere
turene dine.

Ifølge antall registrerte turer er Hensmoen ett av de mest besøkte turmålene i Ti på Topp.

Som turdeltager i Ti på Topp er det ekstra gøy å gå på tur. I postkassen ved Vesletjern skriver turgåerne seg inn i gjesteboka.

Ti p å To p p



På kveldstur langs en av Hensmoens mange stier rett før
solen går ned blir turen unektelig ekstra spennende når du
aner at ville dyr har deg under observasjon.

Stiene på moen appellerer også til terrengsyklisten. Morenest -
enene i grunnen sørger for god drenering slik at stiene alltid er
tørre selv etter kraftig regnskyll.





Jeg minnes Hensmoen og omgegn slik det var,
dengang vi ennå hadde en mor og far.

Da med skog fra Hyttebyen opp,
og inn til Ulveliåsens topp.

Likedan fra Tajegata i vest,
over mot Vågårdsgrenda i traktene vi ferdes

mest.

Ja det var her i våre barnesko,
vi gikk og tro.

Da vi vel ei helt forsto,
verdien av den ro,

som hvilte over denne stille furumo.

På den tid ganske fri,
for tra kk og industri,

ja det var nesten bare skogens dyr og vi.
Det var vindens sus og fuglesangens toner,
som da hørtes under de grønne furukroner.

Men selv om denne tiden
jo er forbi for lenge siden

Så vil jeg ennå ikke et farvel si
for det kan fortsatt bidra til og gi

ro i sjel og sinn
her blant furustammene og vandre inn

Ja om mye av det som var er svunnet hen
la os nyte det som er igjen.

- e rik g ulbrandsen -

M i n n e r



i stidslandskapet på Hensmoen ble dannet da
innlandsisen smeltet ned for titusen år siden,
og sporene etter hvordan dette spesielle
dødislandskapet ble formet er tydelige.

På Hensmoen ble isrester begravd og senere
smeltet. I landskapet er det både tørrlagte
og vannfylte groper. Disse ble dannet av den
såkalte dødisen, som er en breis som ikke
lenger er i forbindelse med den aktive breen.

d ødisgroper
Smeltevannet strømmet ut gjennom Begnadalen
på slutten av istiden for ca. titusen år siden, og
førte med seg sand og grus som ble liggende
på Hensmoen. Elvegrusen virket isolerende og
bremset nedsmeltingen av isen som lå under.

Noen steder ble den underliggende isen isolert
i adskilte blokker. Når disse etter en tid smeltet,
sank grusen ned, og karakteristiske groper
dannet seg i landskapet. Når dødisgropene er
fylt med vann kalles disse for grytehullstjern.

v erneverdig landskap
Hensmoen ble registrert som verneverdig i en
landsomfattende registrering i 1985, og er
regionalt viktig i en geologisk mangfold-
sammenheng.
- I kvartærgeologisk sammenheng er Hensmoen
viktig for å dokumentere ishavssmelting-
systemet, og som landsform i forhold til hvordan
landskapet ser ut i dag, sier seniorforsker Lars
Erikstad i Norsk institutt for naturforskning
(NINA).

s meltevannet møter havet
På Hensmoen ble en stor breelvavsetning bygd
opp til marin grense ved at sand og grus ble
transportert og avsatt fra smeltevannet til inn -

landsisen ved havets høyeste nivå etter siste
istid. Havet sto høyere ved slutten av istiden fordi
hele den norske landplaten ble presset ned på
grunn av vekten til ismassene. Da isen smeltet,
ommet havet inn over det nedtrykte landet.

Da landet sakte steg opp igjen, trakk havet seg
tilbake, og landet ble tørt.

g ammel sandstrand
- Kjører du oppover avkjørselen til Hen langs
E16 med Eggemoen på høyre side og Hens -
moen på venstre side så tenk at sjøen står
halvveis opp til skogkanten. Da ser du tydelig
at dette er en gammel sandstrand, sier Erikstad
og legger til at Hensmoen er en vitenskapelig
dokumentasjon på isavsmeltingen sett i forhold
til klimaendringene på slutten av istiden.

v iktig landskapsidentitet
Hensmoen innehar dessuten en viktig
landskapsidentiet for et stort område.
- Uttrykket på Hensmoen er veldig preget av
det geologiske, og i detaljer som for eksempel
dødisgropene er det koblinger direkte til det
biologiske mangfoldet, sier Erikstad.

Vesletjern ligger i Miljødirektoratets Naturbase
klassi sert som lokalt viktig, og beskrives som
en grytehullsjø med intakt lavlandsmyr.

i nternasjonalt ansvar
Erikstad mener det burde vært gjort en samlet
analyse av Hensmoen, Kihlemoen og Egge-
moen. Alle disse tre moene har nemlig ulike
elementer av geologisk verdi.

- Ressursen er koblet til kunnskap om istiden,
og en av de viktige argumentene for bevaring av
geologi er vitenskapelig, altså at man må ha et
sted å studere og lære og forstå geologien, sier

H e n sm o e n e r r i k p å
i sti d sh i sto r i e



Erikstad og mener at dette er viktig også for å
kunne utnytte ressursene best mulig.
- Det er ganske stor aktivitet i utlandet, for
eksempel i England for å koble industrien til et
ansvar å ta vare på denne type naturverdier,
sier Erikstad og legger til at ett av de store

internasjonale ansvarene våre i Norge er
nettopp istidshistorien fordi vi ligger i nord og
er sentrale i forhold til den iskanten som dekket
halve Europa under siste istid.

Drikkevannskilde: Storetjern er
stort, og ser ikke ut som et typisk
grytehullstjern.
- Jeg vil tippe at Storetjern er et
grytehullstjern, og antar at det er to-tre
dødisgroper som er smeltet sammen,
og som ligger litt dypere slik at det ikke
har den klare kanten på toppen, sier
seniorforsker Lars Erikstad, og påpeker
at man må ha ere data og se ere
detaljer for å være helt sikker på om
Storetjern er et grytehullstjern.

Dødiskarakter: Vesletjern er et utpreget
grytehullstjern som ligger omkranset av
furukledte grusåser. Forsenkningen i landskapet
forteller tydelig at her har det ligget en dødbre
og smeltet ned på slutten av istiden.



Hensmoens geologiske landskapsbilde
og geologiske mangfold bidrar til en vik -
tig identitet for Ringerike. p roblemet er at
istidslandskapet inneholder mengder med
verdifull grus.

Grusforekomstene på Hensmoen er satt av
som nasjonalt viktig ressurs i Grus- og pukk -
databasen til Norges geologiske undersøkelse
(NGU).
- I utgangspunktet ser vi på ressursverdien, sier
geolog Rolv Magne Dahl i NGU, men legger
til at de for tiden jobber med å lage et register
over verneverdige naturverdier ved å skaffe
oversikt over tidligere rapporter og analyser
hvor blant annet Hensmoen ble registrert som
verneverdig.

d e tre moene
- Lars Erikstad i Norsk institutt for naturforvalt -
ning mener det er behov for en samlet analyse
av Hensmoen, Eggemoen og Kihlemoen for å
kartlegge de geologiske verdiene. Her kommer
vel NGU inn i bildet?
- Vi kunne tenke oss å være med å bidra til en
slik utredning, men det kan vi ikke gjøre uten
at noen ber oss om det. Det er kommunen og
Miljødirektoratet som har ansvaret for dette,
sier Dahl og legger til at NGU er underlagt
Næringsdepartementet.

p ukkverk framfor grus
Grus er en begrenset naturressurs, og NGU
ønsker økt bruk av pukk.
- Grusressursene er det bare et visst antall av i
Norge, og disse forekomstene er det et stort
arealpress på. Mens pukkverk, altså knust fjell,
er det mulig å legge ere steder. Der er det
også færre kon ikter, sier Dahl og viser blant
annet til at det i en del grusforekomster også
nnes grunnvannsforekomster.

g jenbruk
Sand, grus og pukk er noen av de viktigste min -
eralske råstoffene i Norge, bare olje omsettes i
større kvanta og verdi.
- Er vi for lite kritiske til det store forbruket av
denne ikke-fornybare ressursen?
- Det er absolutt et berettighet spørsmål, og
vi bør se på dette med gjenbruk, sier Dahl og
forteller at det jobbes en del med gjenbruk av
betong.
- Vegvesenet har blitt mye inkere til å gjen -
bruke asfalt, men selv om vi skulle kunne gjen -
bruke alt tror jeg vi alltid vil ha behov for å ta ut
jomfruelig masse, sier han.

d ilemma
Dahl mener det er viktig at vi tenker nøye gjen -
nom behovet for slike ressurser som bygge-
råstoff på den ene siden og naturressursen
som naturdokument på den andre.
- Som geolog er jeg også opptatt av å ta vare
på geologi for å gi de framtidige generasjonene
muligheten til å forstå hvordan Norge ble til.
Men samtidig bruker vi store mengder av disse
ressursene som byggeråstoff, så det er jo et
kjempedilemma dette her.

k ommunen bestemmer
I Grus- og pukkdatabasen er blant annet res -
surser ved Ringkollen kartlagt med gode
egenskaper samt en forekomst av nkornig
sandstein ved Steinsfjorden, men det er ikke
dermed sagt at man starter masseuttak her.
Rolv Magne Dahl påpeker at det ikke er NGUs
grusregister som bestemmer arealbruken.
Registeret fungerer bare som ett av ere sett
med grunnlagsdata for de avgjørelser som
kommunenene gjør.
- Vårt råd når det gjelder ressursen er jo bare
ett av ere innspill når det gjelder bruk av
arealet på Hensmoen.

D i l e m m a e t p å H e n sm o e n



Naturgrus: Naturressurser fra Hensmoen fraktes over hele østlandsområdet som byggeråstoff, og elvestener blir også
eksportert til Tyskland og Nederland hvor de blir brukt som pynt i parker.



Orientering på re hjul
- Å komme seg ut i skogen, er rekreasjon i seg
sjøl, sier rullestolbruker Harald Mælingen.

Publisert 10.05.2012 kl 12:00
_____________________________________
___
Man skulle knapt tro det var mulig, men lørdag
inviterer Fossekallen idrettslag til orienteringsløp
for rullestolbrukere.

p røveprosjekt
Harald Mælingen har vært med på orienter -
ingsløp med rullestol en gang før og stiller igjen.
– Dette er veldig morsomt. Å komme seg ut i
skogen, er rekreasjon i seg sjøl, sier Mælingen,
som er medlem av rådet for funksjonshemmede
og representerer Ringerike MS-forening.
Mælingen kaller samarbeidet mellom foreningen
og Fossekallen for et prøveprosjekt, som kan

utvides og bli et tilbud til alle funksjons-
hemmede.

Fotoorientering
Presisjonsorientering var forløperen til fotoorien -
teringen, som går av stabelen ved Stortjern og
Vesletjern. Løypene som går på skogsveier er
tilrettelagt både for barn og rullestolbrukere.
– I mange år har vi snakket om at det hadde
vært grådig moro å få til ei løype som rullestol -
brukere også kunne bruke, sier leder i Fosse-
kallen IL, Tom Bondehagen.
Turposter er trykket på et kart med en rekke
bilder. Når deltakerne kommer til posten, skal
de kunne se hvilket bilde som stemmer overens
med posten de har kommet fram til.
– Du kommer til en post og skal nne bildet i
terrenget, og under bildet står det en bokstav,
forklarer Mælingen.
Bokstavene på postene skal til slutt gi et
løsningsord.

N M p å H en sm oen

nm i presisjonsorientering, såkalt p re- o , har blitt arrangert på Hensmoen ere ganger. d ette
er en gren innen orientering integrert for funksjonsfriske og bevegelseshemmede. l øypene
går langs stier eller veier som er tilgjengelig for rullestol. l es mer i artikkelen om “orienter -
ing på re hjul” sakset fra Ringerikes Blad.



Folket i aktivitet
Bondehagen innser at det ikke er helt enkelt
å få folk ut i skogen, men Mælingen er en god
ambassadør og har fått med seg blant andre
tidligere utøver i handikapidrett, Atle Haglund fra
Hole.
Både myndighetene og orienteringsforbundet er
for tiden svært opptatt av at est mulig av
befolkningen skal røre på seg.
– Alle - hele folket - skal i aktivitet. Man skal ikke
bli sittende inne, sier Bondehagen.

t ilbud til ere?
Harald Mælingen vil ikke bare ha bevegelses-
hemmede med på orientering. Han tror også
det kan være mulig å lage løyper for blinde med
ledsagere.

– De har like stort utbytte av å komme ut i
skogen, påpeker Mælingen.

t ilbyr dyttehjelp
To O-løyper skal lages, en kort og en lang, i
idylliske omgivelser. Deltakere som trenger en
liten innføring i lesing av kart vil få det, og det
skal også være mulig å få dyttehjelp i løypene.
Det er forhåndspåmelding til løpet, men ingen
startkontingent og arrangøren lover premie til
alle. Etterpå blir det sosial sammenkomst med
grilling, kaffe og kaker.

o ppmøtestedet er merket fra e 16 og
næringsområdet på Hensmoen.

Det er fullt mulig å være med på O-løp, selv om man sitter i rullestol,
sier Tom Bondehagen og Harald Mælingen.

Foto: Pål Tr. Mannsverk



v i har foretatt en spørreundersøkelse blant
bedriftene på Hensmoen, med spørsmål
som hva det vil si for virksomheten med to
grustak i nabolaget og hvilken nytte bedrift -
ene har av å ha et turområde i nærheten. Her
er et utdrag fra svarene vi kk:

Vi ønsker å bygge ut på sikt, for å leie ut til næring,
men vil bli vanskelig med grustak så i nærheten.
Bedrift, 6 år på Hensmoen.

V i har nytte av å ha et turområde i nabolaget til trim/
rekreasjon.
Bedrift, 20 år på Hensmoen.

Vegetasjonen vil forsvinne. Det blir mer ”vær” på Hensmoen.
Bedrift, 12 år på Hensmoen.

Flere generasjoner i området rundt må leve disse
”anleggene”! I solidaritet med disse, tar vi avstand fra at
planene skal realiseres!
Bedrift, 12 år på Hensmoen.

Vi har positiv nytte av turområdet på Hensmoen; Hyggelig
miljø med skog, fugl m.m.
Bedrift, 30 år på Hensmoen.

Negativt med to store grustak i nabolaget med støy og støv,
maskin/transport og tra kk.
Bedrift, 30 år på Hensmoen.

Vi bruker turområdet på Hensmoen hele året, til turer og
bærplukking. Bedre helse = Bedre hverdag.
Bedrift, 6 år på Hensmoen.

Kunder bruker turområdet på Hensmoen til å gå turer når
biler er på verkstedet.
Bedrift, 32 år på Hensmoen.

Virksomheten har stor nytte av å ha et turområde som Hens -
moen i nabolaget.
Bedrift, 29 år på Hensmoen.

s tøv, støy og økt tra kk er gjennomgående i
svarene om hvilke konsekvenser de ser for
seg:

Støy, støv. Ingen positiv innvirknig.
Støy, støv, rystelser, mer tra kk?
Økt tra kk av større kjøretøy.
Mye mer støy og ikke minst støv. Ødeleggelse av
tomtegrenser.
Vil få negativ betydning for de ansatte. Helt klart.

Aurora på Hensmoen er Ringerike kommunes
arbeidssenter for voksne funksjonshemmede.
De bruker friluftsområdet på Hensmoen tre
dager i uka, men ledelsen ønsket ikke at virk -
somheten skulle delta i undersøkelsen.

S p ø rreu n d ersø kel se

Flust av blåbær på Hensmoen.



Spørreundersøkelse

Utallige otte turom -
råder og turmuligheter
i variert natur enten
du er på bærtur eller
ridetur.

Skispor og myriader
av himmelhøye fu -
rutrær under praktfulle
vinterforhold på
Hensmoen.



Norges Miljøvernforb und
Postboks 593
5806 Bergen

Ringerike kommune
Kulturtjenesten
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPL AN FOR IDRETT - OG FRILUFT

Ringerike kommune må verne friluftsområdet på Hensmoen gjennom kommuneplanen.

K ommunepl anen i 1994 skulle sikre LNF - områder , og kommuneplanbestemmelsene vektla et
godt oppvekstmiljø for barn og unge. På tross av dette ble nærmiljøet til barna i flere
lokalsamfunn rundt Hensmoen tusjet om til masseuttak på plankartet. Ingen talte barn og
unges sak, og kommunen misbrukte sitt mandat ved å unnlate å følge lovpålagte demokratiske
prosesser da friluftsområdet på Hensmoen ble båndlagt til grusindustri.

At Ringerike kommune kun tusjet friluftso mrådet inn på plankartet som masseuttak
uten saksbehandling og høring, slik at ingen at ingen fikk medvirke på naturens vegne
og ivareta allmenne interesser, er en kommunal skandale av dimensjoner.

At to grusentrepenører skal få gj øre seg rike på på allmennheten bekostning, attpåtil i et
naturområde som er satt av ulovlig som masseuttak på plankartet , er totalt uakseptabelt .
Argumentet om samfunnets behov for bygge råstoff er for øvrig ikke gangbar mynt på
Hensmoen . Lokale ent rep enører fra bransjen har gått offentlig ut og uttalt at konkurransen i
markedet er hard med all sand – og grus produksjonen s om nå pågår og som planlegges i
Ringerike kom mune.

Ringerike kommune har et ansvar å påse at det ikke blir sløst med naturens geologiske
produkter av i kke - fo rnybare ressurser som sand og grus. Naturgrus har dessuten en
naturlig ledningsevne for vann, hvilket er svært viktig å ivareta på Hensmoen med tanke
på våtmarka og grytehullstjernene Vesletjern og Storetjern.



I tillegg til at Hensmoen er et pop u lært og bynært friluftsområde , er moen et verneverdig
morenelandskap som Ringerike kommune har et internasjonalt ansvar å ivareta . En n aturarv
fra siste ist id bestående av tre vannfylte dødisgroper og uttallige tørrlagte groper , er
fenomener som kommunen bør være en stolt ambassadør for , framfor å radere ut dette unike
istidslandskapet . Ifølge Fylkesmannen i Buskerud har lokaliteten på Hensmoen høy faglig
verdi.

Natur - og friluftsv erdien av Hensmoen overstiger mile langt det økonomiske utbytte de
planlagte masseuttakene har for to grusentrepenører .

T ålegrense n er nådd for flere ti år siden når det gjelder belastningen av økosystemet på
Hensmoen. Vi har derfor laget en arealgrense som best mulig ivaretar naturen og miljøet:

Vår foreslåtte arealgrense går ved skogsbrynet rundt grustaket. Skogen vil dermed
fungere som en buffer for å sikre våtmarksområdet og fuktighetstilgangen til Vesletjern
og Storetjern.

Innenfor uttaks området må stiene ivaretas og naturlige skråninger må opparbeides når
eksisterende grusuttak har tatt ut den nødvendige massen innenfor denne arealgrensen.

Vi forventer med dette at Ringerike kommune ivaretar felleskapets beste, og minimiserer
betraktelig det planlagte området for masseuttak til areal grensene so m vist på våre vedlagte
bilder .

Miljøvernforbundet vil komme med eget grenseforslag for sanduttaket senere.

Miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv



G R E N S E S E T TI N G AV
G R U S TA K E T PÅ H E N S M O E N

Ringerike kommune må begrense Myrvangs
planlagte masseutvidelser betraktelig, og
Norstones planer om nyetablering av et
jamsides grustak på Hensmoen må stanses
umiddelbart. To parallelle grusuttak i det lille
som er igjen av dette populære og bynære
turområdet er ikke annet enn ren og skjær gal -
skap basert på et ulovlig plankart fra 1994.

Forslagsstillernes freidige og misvisende på -
stand om nødvendigheten av å forsyne sam-
funnet med byggeråstoff er en komplett feil-
slutning. For det første er det overproduksjon av
pukk og sand på Ringerike. For det andre må
Ringerike kommune snarest sette fokus på de
negative miljøaspektene rundt valg av grus og
sand som byggeråstoff og sette seg inn i fakta.

Sement- og betongindustrien er en av de
største utslippskildene av menneskeskapt CO2
på global basis, og står for 7 - 10 prosent av
verdens totale klimautslipp. Det er ere ganger
mer enn all verdens yreiser som står for rundt
to prosent, og etterspørselen etter
sement og betong øker dramatisk. Betong-
industriens behov for ikke-fornybare ressurser
som sand og grus fører også til enorme natur-
og miljøinngrep. Mens betongindustrien skaper
negative miljøkonsekvenser fungerer tre som en
støvsuger av karbon, og politikerne i Ringerike
må vise samfunnsansvar ved å legge til rette for
økt trebruk framfor overforbruk av ikke-fornybare
ressurser som sand og grus.

Myrvang.no kunngjør at de er en av de største i
Norge på utvinning av elvestener, og markeds -
fører disse som pyntestener. Virksomheten frak -
ter sågar verdifulle morenestener fra det verne-
verdige istidslandskapet på Hensmoen helt til
Tyskland og Nederland. Mens det sløses

med naturgrus blir det folkekjære rekreasjons-
området på Hensmoen gradvis mindre. År
etter år. Snart i rekordfart hvis enda en aktør
skal få frakte uerstattelige naturressurser ut
av kommunen – og til overmål ut av landet
vårt - mens kommunens egen lokalbefolkning
må ta miljøregningen i form av støv, støy, økt
tungtra kk og tap av verdifull natur.

Ringerike kommune må sette på bremsen
snarest, og ikke tillate misbruk av naturen ved
å sløse med ikke-fornybare ressurser slik vi er
vitne til på Hensmoen. Grådigheten
kjenner åpenbart ingen grenser, og lokal-
politikerne i Ringerike må derfor sørge for å
redusere de foreslåtte masseutvidelsene
betraktelig når saken skal opp til politisk behan -
dling.

Grustaket på Hensmoen vil fremdeles ha
mange års driftstid igjen før virksomheten har
tatt ut naturressursene i vårt foreslåtte belte på
ca. 80 meter mot vest. Innenfor dette uttaks-
området må turstiene ivaretas og naturlige
skråninger opparbeides når Myrvang har tatt ut
de nødvendige sand- og grusressursene.

Hensmoen er nærmiljøet til ere lokalsamfunn
og ble kåret til det mest populære friluftsområ -
det nær Hønefoss i kommunens egen under -
søkelse. Ringerike kommune må tenke frem -
tidsrettet, og standpunktet vårt om å begrense
arealgrensene som vist på vedlagte
illustrasjoner er akseptable med hensyn til miljø,
samfunn og kommende generasjoner.

Miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv
Kilde CO2-utslipp: Universitetet i Agder

og Avinor



G RUSTAKET PÅ H ENSMOEN ER ETT AV
Ø STLANDETS STØRSTE



www.nmf.no

Slik vil Hensmoen se ut for
våre kommende generasjoner
dersom forslagsstillerne får

det som de vil.



Ringerike kommune
Areal og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

VEDR. SAK 379 – DETALJREGULERING HENSMOEN

Ringerike kommune må verne friluftsområdet på Hensmoen gjennom kommuneplanen.

Kommuneplanen i 1994 skulle sikre LNF - områder, og kommuneplanbestemmelsene vektla et
godt oppvekstmiljø for barn og unge. På tross av dette ble nærmiljøet til barna i flere
lokalsamfunn rundt Hensmoen kun tusjet om til masseuttak på plankartet .

Hensmoen ble kåret til ett av de mest populære friluftsområ dene nær Hønefoss i kommunens
egen undersøkelse i 2013, og d e høye friluftsverdiene kommer hele samfunnet til gode. Derfor
er det viktig at Ringerike kommune sikrer det lille som er igjen av natur i det pågående
arbeidet med ny arealplan. Fysisk inaktivite t koster det norske samfunnet millarder av kroner ,
og to grusentrepenører kan ikke få gjøre seg rik e på på allmennheten bekostning . Argumentet
om samfunnets behov for byggeråstoff er for øvri g ikke gangbar mynt. Asfalt - og
betongbransjen må over på 100 % tilslag av knust fjell slik som i Sverige. Verdifull natur kan
ikke ofres for å oppnå kortsiktig vinning .

Ringerike kommune har et ansvar å påse at det ikke blir sløst med naturens geologiske
produkter av ikke - fornybare ressurser som sand og grus. Naturg rus har en naturlig
ledningsevne for vann, hvilket er svært viktig å ivareta på Hensmoen med tanke på våtmarka
og grytehullstj ernene Vesletjern og Storetjern , samt grunnvannet under planområdet , som er
drikkevannskilden til beboerne i Nybyen.

V i står fast ved vår tidligere foreslåtte arealgrense , som gikk ved skogsbrynet rundt grustaket.
Grensepålene vårt lokallag satte opp etter at trærne ble hugget, ligger nå i nne i område for
tungindustri etter at Myrvang AS tok seg til rette i fjor og ødela verdifu ll natur ut en å ha
godkjenninger i orden.

Hensmoen er nærmiljøet til barn og unge, og det skal ikke være lønnsømt å ta seg til rette. Vi
forventer derfor at Ringerike kommune ivaretar felleskapets beste, og minimiserer betraktelig
det planlagte området for masseuttak til vår foreslåtte are algrense , som vist på side 7 i
vedlagte rapport.

Miljøvennlig hilsen

Kurt W. Oddekalv
Leder





Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Lasse old
Sørflatveien 21

3516 Hønefoss

Høring av reguleringsplan for Hensmoen Dato: 2ll5-17

Friluftslivet på Hensmoen er av stor betydning for veldig mange mennesker i Ringerike, og

mange benytter seg av dette rekreasjonsområdet.

Videre uttak av grus på Hensmoen er ikke forenelig med områdets store verdi som

friluftsområde. Planområdet må derfor begrenses, og Myrvang AS må lage en plan for

avslutning av videre uttak når grensen for konsesjonsområdet er nådd.

Med vennlig hilsen

Lasse yrvold

Dokid:
17045119
(14t286-67)
Uttalelse

I





Miljøpartiet De Grønne 8.6 2017
v/ Knut Arild Melbøe
Hofsfossveien 24
3517 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
postmottak@ringerike.kommune.no

INNSPILL TIL HØRING AV DETALJREGULERING HENSMOEN
Direktoratet for mi neralforvaltning tildelte i brev av 28.11 .16driftskonsesjon til John Myrvang AS
som «Tiltakshaver» over et ca. 400 mål stort areal der det allerede er gravd femti meter ned i
grunnen over flere hunder dekar. Tidligere var det en sandfur uskog her som over store deler av
Hensmoen . I kommuneplanen for Ringerike er arealet for konsesjonsområde t oppgitt til 431 da.
Uttaket har for My rvangs del foregått siden 1954, og det gjenstår enda 24 å r med uttak av sand og
grus før nåværende kommuneplans konsesjonsgrense er nådd. Oppe p å overflaten ble riktignok
dette arealet ryddet for skog i 2016. Så grensen ses tydelig i terrenget.

I det private reguleringsforslaget fra John My rvang AS og NorStone AS som nå foreligger til høring,
skisserer tiltakshaver en dramatisk utvidelse idet 900 da foreslås gravd ut innen for en 75 års periode .
Det eksisterende området og den eventuelle utvidelsen kalles i sin helhet « planomr ådet » , mens
områdene rundt har fått betegnelsen « influensområde t » . Kommuneplanen fra 1994 har en rosa
skravur for deler av dette planområdet, men der kalles det « fremtidig uttaksområde » . Sammenligner
en så kartene fra side 106 i planforslaget med kommuneplanen , ser en at grensene ikke er
sam menfallende. « Planområdet » er blitt noe større, særlig i spissen mot nord , men også nede mot
Nymoen . Kart - og planforskriften stiller krav til at kommunens plankart kvalitetssikres , og dette må
absolutt gjøres etter hvert som grenser for uttak bestemmes.

Planforslaget stiller tilsynelatende opp to formål med regulerings planen allerede i forordet :
1 Ivaret a miljø - og samfunnshensyn
2 Sikre sand - og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttaket (se side 5)

Under lesning av planen blir det klart at det er rammer fo r videre drift som det i praksis skal sikres
tilgang til , og disse kreves å bli så vide som mulig. De verneverdige områdene rundt Store - og
Lilletjer n setter klare grenser til et 100 - meters belte , og planforslaget tar ingen mil jø og
samfunnshensyn utover et absolutt minimum . At sand - og grusforekomster sikres ved at de fjernes er
et paradoks. Selvsagt går de tapt. Den nasjonale politikken henger dessverre ennå etter i Norge på
dette området. S om vi vet, er disse ressursene både sjeldne og har viktige funksjoner for
vannhusholdningen. Svenskene har forstått dette og tatt konsekvensen av det ved å legge skatt på
uttak. I dag går en også i Norge mer og mer over til uttak av pukk og nedknusing.

For oss i Ringerike har sandfuruskogs moene også en avgjørende betydning for friluftslivet, noe for
øvrig planforslaget er helt klar på. Men a t miljø - og samfunnsinteresser ivaretas gjennom å fjerne
hele grunnlaget, et innpå 500 da stort friluftsområde som er rangert blant de mest po p ulære i
H ønefoss , er noe dette planforslaget prøver å tåkelegge . Teknikken består bl.a. i å legge areal e t som
al l erede er ødelagt - altså krater et - sammen med det nye ønsked e uttaksområdet og så vurdere
gjennomsnittet av dette som verdi i friluftsøyemed . Det går s elvsagt ikke i hop. Det samme gjelder
temaet landskap. Vi presenteres for mange fjernbilder, f.eks. hvordan ser Hensmoen ut fra Krokkleiva
når hele planområdet er gravd ut i 2090 . På avstand ser vi jo nesten ingenting. Verdivurderingen
påvirkes og underestimerer områdeverdiene slik at de blir konsekvent lavere. S like grep er også gjort
for tallene som presenteres i ROS - analysen i planforslagets kapittel 7 . Hadde lokalbefolkningen hatt
tilsvarende ressurser til å utrede en reguleringsplan som tiltaks haver , ville nærperspektivet som er på
sin plass her , kommet frem - med vekt på nettopp miljø og samfunn . Like fullt står det respekt av
lokalbefolkningen , de har sagt fra . Det er bare å lese alle høringsuttalelsene og lytte til dem.



Næringsinteressene m å ikke få bes temme alt i saker som dette. Spesiel t ikke da vår kommune har så
mange alternative muligh e ter også for lignende virksom het. Myrvang driver f.eks. Vestsiden
pukkverk på andre siden av Ådalselva som oppgis til 900 års levetid. Til tross for klag er om støy og
støv på Hensmoen vil tiltakshaver utvide den daglige driftsfasen der . Herbør formannskapets
vedtak fra 28.03.2017 om nye driftstider gås kritisk gjennom i sømmene.Vi i M DG mener det
er politikerens oppgave i en sak som dette nettopp å ta miljø - og samfunnshensyn. Folk skal leve og
trives på Hensmoen. Målene er i konflikt , og det er kommunens oppgave gjennom sitt
arealplanarbeid å sikre bruker es og beboeres interesser , samt å gi uttaksinteresser forutsigbare
rammer . Friluftsin teressene er svært viktig da det ikke er andre som sikrer dem . Det er langt flere
mennesker som har nytte av området enn de arbeidsplassene det drei er seg om, 19 er oppgitt for
My rvangs del. Men antallet inkluderer ansatte på hovedkontoret/administrasjon s om er lagt til
Hensmoen. S om kjent har My rvang virksomhet mange steder . NorS tone AS som er en ny aktør,
regner med fem arbeidsplasser. Etter vår mening bør ikke nye tiltakshavere slippe til i området.

Konsesjon er så langt gitt for 24 år fremover . Det er faktisk en brukbar driftshorisont i våre dager. O g
nå før videre konsekvensutredning er foretatt – og den bør gjøres langt mer grundig enn det
AsplanViak har gjort i foreliggende forslag – bør tiltakshaver få det signalet at drift etter 2040 faktisk
er usikker. Tiltakshaver må også få forelagt en liste med avbøtende tiltak og de arealbegrensninger
kommunen finner nødvendig for å sikre miljø - og samfunnshensyn i saken. Arealbegrens n ingen må
også ses i sammenheng med industriområdet på Hensmoen som fra sin kant s etter begrensninger for
innbyggernes bruk av området . Fremtidig b efolkningsutvikling og press på arealer i Ringerike krever
g ode friluftsområder – med plass til alle brukere - som er Hensmoens force ! I et 5 - 10 års perspektiv
er det også h øy sannsynlighet for at det vil komme en mer restriktiv nasjonal gruspolitikk.

To andre arealkrevende prosjekter er også aktuelle og krever utredning. Et forslag om
Landskaps vernområde ble fremlagt allerede i 1974. Det er igjen kommet opp via UI O og limno log dr .
philos Dag Hongve i 2017 . Området vil ha sin kjerne rundt Store - og Lilletjern, men arealgrensen bør
t enkes vid og selvsagt omfatte en god del av de 500 da tiltakshaver ønsker seg . Kommunen arbeider
også med en lokalisering av en geopark og et geoi nformasjonssenter. Begge dele r krever
opparbeiding og parkering , f.eks. på noe av arealet som i dag ikke er tatt ut av grustaket . Slike
prosjekter tar tid å realisere, men de ligge r snarere innenfor en 5 - 10 årsperiode enn lengre ut i tid og
de vil kunne gi arbeid til minst like mange mennesker som det grustaket forespeiler oss. Å sette
klarere prinsipper for etterdriften bør heller ikke utsettes i tid. Dette er også noe tiltakshaver vil sette
pris på å forholde seg til nå og ikke oppleve at det d ukker opp s om overraskelser om 1 5 år.

Planforslaget peker selv på manglende undersøkelser av biomangfold et , også på den delen av
sandfuruskogen som ligger i « planområdet ». Det kan godt inneholde verdifulle rødlisted e arter. Vi vet
at denne delen er avgjørende for avvikling av presisjonsorientering der b . la. N M er arrangert to
ganger . Området brukes også som demonstrasjonsområder for skoler i Ringerike , og Universitet i Oslo
har brukt det gjennom en årrekke . Også ulike momenter, det som betegnes somet bærekraftig
u ttaksregime «innenfor de avsatte arealer i kommuneplanen»,trenger utredning.De er knyttet til
vannhusholdning, testbrønner og grunnvann samt lagring av masser og forurensn ing. Konklusjonen blir
derfor at før konsekvensene er klarlagt, skal dagens konsesj onsgrense gjelde. Planforslaget bør derfor
h vile i skuffen og ses på igjen i lys av det som er miljø - og samfunnssiden av saken.

Ved sid en av å vise til generelle prins ipper for disponering av grus - og sandressursene . særlig
oppbinding av ressursbruk over 25 år, nevnt i uttalelse om Kilemoen ( vedlagt under ) , vil M D G til
slutt påpeke at bærekraftig bruk av grusressurser bør komme til en avklaring tilsva rende d en
som ha r funnet sted i Sverige. Disse ressursene er begrensete og bør brukes til noe annet e nn
fyllmasse til betong og asfalt . Fre mtidens byggerier bør bruke langt mer trevirke . Således danner
både klima - , naturforvaltnings - og friluftspolitiske prior iteringer bakgrunn for vårt i nnspill .

For Miljøpartiet De Grønne Ringerike

Kommunestyrerepresentant Knut Arild Melbøe



Vedlegg

Ringerike kommune 23.5.2017
Areal - og byplankontoret
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no
!

Kilemoen sanduttak – klage over vedtak
Fire partier gikk imot å vedta «344 - Områderegulering fo r Kilemoen» Sanduttak» i
Kommunestyret 6.4.17 (sak 40/17). Protokollen opplyser at 6 medlemmer gikk imot. De
representerte Venstre og SV, som begge har to representanter, samt Solidaritetslistas
ene medlem og Miljøpartiet De Grønnes ene. Det er sistnevnte som her frembringer
denne klagen som også kan betraktes som en stemmeforklaring fra MDG.

Det er flere grunner til at Miljøpartiet De Grønne ikke aksepterer den planlagte utvidelsen av
masseuttaket på Kilemoen. Usikkerheten knyttet til grunnvannsmagasinet under planområdet
har vært oppe i debatten og gjorde at kote 160 ble valgt. Føre - var - prinsippet om å sikre en
fornuftig og trygg utnytting av ressursene i naturen, lå bak dette. Etter vår oppfatning bør
grensen settes høyere, ved kote 175, og slik utgjøre tidspunktet for vurdering av ny
reguleringsplan. Usikkerheten som planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i
planområdet, samt svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvannsfluktasjoner som
kan oppstå gjennom masseuttaket, kan være i strid med E Us vanndirektiv. Det må tenkes
helhetlig da Ringerike vannverk Kilemoen som er situert nord for planområdet, er der for å
forsyne ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. Med en flerdobling av befolkningen har vi
et framtidig behov for store mengder grunnv ann. Masseuttakets omfang er derfor ikke
«bærekraftig», les: vannressursene er ikke opprettholdbare i det tidsperspektiv som planene
åpner for og slik i konflikt med kommunens eget vannbehov for å møte befolkningsveksten.

Et uttak av det omfang det legges opp til på Kilemoen – med et uttaksregime over kanskje
mer enn 35 år før ny reguleringsplan – er uakseptabelt slik det står til med presset på
grusressursene. Kilemoen er blant landets desidert største og har nasjonale verneverdier
knyttet til sandfurusko gen. 70 % er bevart etter Fylkesmannens innsigelse. MDGs oppfatning
er at det hele bør vernes. Sverige har et langt strengere vern om sine grusressurser med
avgift lagt på uttak, og politikken der er i tråd med SGUs anbefalinger. Grus er en begrenset
ressu rs, og NGU ønsker økt bruk av pukk, blant annet pga. konflikt med grunnvannet som vi
har pekt på over. MDG har også foreslått et geoinformasjonssenter i området, gjerne
samstemt med Hensmoen, noe kommunen har under utredning. Forekomstene på Kilemoen
er de l av de rike verdiene som Ringerike har, og som vi gjennom et slikt senter vil vise frem
og hegne om. Kommunen må ikke ødsle bort sine ressurser for kortsiktige hensyn. Vi har
verdier for fremtiden. Ringerike kommune bør nå fremskaffe en helhetlig plan for bruken av
sine samlede grusressurser og oppmuntre til redusert bruk. Grusen hører hjemme i naturen,
hos oss er den også grunnlaget for de rike nasjonalt verneverdige sandfuruskogene som
ligger oppå dem. Slik har de stor verdi for friluftslivet samtidig so m de har en naturlig
ledningsevne for vann.

Med dette vil MDG peke på et til dels oversett faktum: Det som er på overflaten, spiller
sammen med som er nedi grunnen. At representantene fra formannskapet valgte å sitte i
bussen ved befaring og ikke inspisere arealet og vurdere reelle grenser mot sandf uruskogen
og friluftsområdene slik de vil bli om masseuttaket i foreslått plan gjennomføres i sin helhet
innen 2095, synes MDG er beklagelig. Med et tidsperspektiv på 78 år for uttak, med en
kanskje sterk befolkningsvekst og tilhørende behov for nærnatur o g friluftsområder, og krav
til bærekraftig utvikling og press på naturressursene nevnt over, kan ikke kommunestyre
binde opp arealbruken for et stort antall kommunestyrer fremover. Ved kommende
arealrevisjoner av kommuneplanen må en kunne justere grenser p åny. Det vil si at uttak av
masse må grensesettes og tidsfestes, helst med årlige tak angitt i kubikk allerede nå og det
vesentlig lavere enn dagens nivå. I tråd med dette bør også planforslaget reduseres
tilsvarende i areal ned til en tidshorisont for utt ak på 20 - 35 år, noe som kan gi forutsigbarhet
og mulighet for etappevis avgrensing i terrenget for å hindre rasering av skog og toppmasse
før masse i pågående uttak er tatt ut (noe skjedde på Hensmoen i 2016). Dette bør legges
inn i reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.



Det må derfor tenkes og besluttes trinn for trinn i reguleringsplanen for Kilemoen. Det er slett
ikke tid nå for å gi langtidsgavepakker for en utvinner og da uten å kreve noe tilbake.
Mineralloven stiller krav til istandsetting a v uttatte områder til frilufts - og rekreasjonsformål i
området. Ja, den har fokus på naturmangfold, friluft og folkehelse, hvor vi i § 50 kan lese:
«Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster skal sørge for forsvarlig opprydding
av området mens a rbeidene pågår og etter at disse er avsluttet». Det foreligger ingen samlet
oversikt over tiltak i det som bør bli en liste over avbøtende tiltak. Kun ett er nevnt i
kommunestyrets vedtak (punkt 7): «opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom
ø st og vest, lengst nord i planområdet». Forslaget treffer dårlig til tross for at det også nevnes
rekkefølgekrav, kanskje fordi det ikke har kommet fra innbyggerne, men fra administrasjonen
som kanskje heller ikke gikk ut av bussen? Det er kommet uttalelse r fra dem som kjenner
området, og det er også dem vi som politikere bør lytte til. Når det gjelder punkt 4 i
kommunestyrets vedtak som peker på vurdering av hensynssoner og den nye
reguleringsplanen som skal sikre etterbruk av området, nevnt i punkt 8, bør også lokalkjente,
idrettsforeninger og andre lyttes til. Deres uttalelser bør danne punkter i den listen av
avbøtende tiltak som skal utarbeides, før en reguleringsplan godkjennes.

For Miljøpartiet De Grønne, Ringerike

Knut Arild Melbøe



Marit Kjemperud
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS

ANG. HøRING AV DETALJREGULERING AV HENSMOEN

Hensmoen må ivaretas som turområde slik at også kommende generasjoner får nytte av
dette flotte turområdet med kort avstand til Hønefoss.

Hensmoen har kvaliteter som gjør området svært populært for orienteringsløp på
toppnivå, og dessuten er den lille, grønne lungen godt egnet for eldre mennesker og
barn fordi terrenget er flatt og lett tilgjengelig.

Ringerike kommune må derfor i stedet sørge for å ivareta det lille som er igjen av natur
på Hensmoen, slik at også våre etterkommere kan få nyte rekreasjonsområdet som
ligger i kort avstand til Hønefoss.

Med hilsen

{1^r*-\.
Marit Kjemperud

Dokid:
17045130
(14/286_73)
Uttalelse



Ringerike kommune

Areal- og byplankontoret

Postboks 123 Sentrum

3502 Flønefoss

Marte Pedersen

Østmoveien 8 B
3510 Hønefoss F{ønefoss, 5. Mai 2017

Vedr- høring av detaljregulering for Hensmoen grusuttak

Kartlegging av bynære friluftsområder viste med tydelighet at Hensmoen er av
stor verdi. Derfor er det svært viktig at Ringerike kommune verdsetter dette
populære friluftsområdet og reduserer planområdet som er avsatt til masseuttak.

Som en grunnleggende forutsetning i kommunens forvaltning av
friluftsområder, må denne være i tråd med kommunens overordnede mål om å

sikre miljøet og skape en bærekraftig utvikling.

To parallelle masseuttak er ikke bærekraftig. Ergo mâ størce deler av Flensmoen
settes av til friluftsliv i den nye kommuneplanen.

Med hilsen

N {nic-frc(s.ç,-r.
Marte Pedersen t

Dokid:
170391 53

(14l286-38)
Uttalelse
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Ringerike kommune
Areal og byplan
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Martin Alsmark
Olamoen 28
3516 Hønefoss 70ls-L7

HØRING AV DETAIJREGULERING HENSMOEN GRUSUTTAK

Naturområdet på f-lensmoen ble kåret til det rnest populære f,riluftsområdet nær
þiønefoss iføige kommc¡nens egen undersøkelse:

fr*eÍe poemgeË rmed r¡ndersøkeåsem fæÍËer jm honft t¡wis Ëkke RËmgenEke

kçmrmume f;ar hensyn tã! res¿¡ Ntatet!

Det stcre naturinngrepet til Myrvang AS ødelegger folks lyst og rnulighet til å elrive

frlluftslìv nær uttaket, oç parallelle mæsseut"tæk på l-{ensmren er lançt fra
bærekraftig"

Ultak av grLls på bekastninE av et så populærL rekreasjonscmråde som f-lensnloen er
ikke forsvarliç forvaltning av kommunens mlneralressurser"

Planclrnrådet må desfor reduseres til å kun gjelde konses;onsornrådet"

Med hilsen

Martin Alsmark
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Mary Blikken Gravdahl, Høybyvn. 54, 3500 Hønefoss

Ringerike kommune, Areal-og byplankontoret 30.05.2017

Høringsuttalelse
Detaljregulering 0605_379 Hensmoen grusuttak, 1. gangs behandling.

Høringssvaret begrenses til følgende tema i planforslaget, som påvirkes av
masseuttaket: Friluftsliv/bokvalitet, grunnvannsforekomst og vannsikring,
arbeidsplasser med vinkling mot bærekraftig utvikling.

Friluftsliv og bokvalitet
Friluftsliv, helse og avbøtende tiltak er viet liten plass i planforslaget.
Drøftingene synes å ta utgangspunkt i noe mekanisk, lovmessig, noe uavvendelig.
Barn og unges interesser er ikke tilstrekkelig utredet og redegjort for i planen.
Generelt, under avsnitt «Samfunnsmessige konsekvenser» har hensynet til
befolkningen, nærmiljøet fått for liten plass. «Samfunn» rommer som navnet sier mer
enn «arbeidsplasser»/næringsliv... Hele 61% av Norges befolkning har oppgitt at
fysisk aktivitet i naturen er den treningsformen som motiverer mest.
Stort.meld. 18(2015-2016) Frilufsliv-Natur som kilde til helse og livskvalitet.

Savner innspill fra kommunens kultur, miljø-og oppvekstetat.
Planforslaget etterlater langt flere spørsmål enn svar. Derfor også uforståelig at en
tiltakshaver nå i fortsettelsen ser for seg en virksomhet med fortsatt uhemmet uttak,
attpåtil med en «kompanjong» til på laget...for å ta ut ikke-fornybare ressurser.
Samtidig som friluftsområder forsvinner, forringes også miljø-og bokvaliteten for
småhusbebyggelsene i nærområdet. Selv om tiltakshaver henviser til at støy-og
støvmålinger holder seg innenfor «grenseverdiene», inngår støy, og delvis støvplager
som fast ingrediens i hverdagen for flere som bor i nærområdet.

Grunnvannsforekomsten og sikring av drikkevann, «alternative løsninger».
Vann er et flyktig og uforutsigbart, levende element. Ingen er gitt, heller ikke
geologer og hydrogeologer med 100% sikkerhet, å forutset vannets bevegelser.
I tillegg kommer usikkerhetsmomenter som følge av miljø- og klimaendringer, med
ekstremvær, som vinder, store nedbørsmengder og flom.
For liten vekt på muligheten av teknisk eller menneskelig svikt. Derfor tas litt lett,
slik undertegnede ser det, på usikkerhetsmomenter rundt grunnvann-stand og
drikkevannsforsyning til privat vannverk.
Viser i den forbindelse til diesellekkasjen for et par år siden, omtalt i Ringerike Blad.

Ad «Alternative løsninger».
Et lite «løft», men langt fra tilstrekkelig mht vannsikring og føre-var-prinsippet.
(Naturmangfoldslov § 9). «Alternative» løsninger er i realiteten ikke alternativer, men
«sukring av pillen» ved at det tas utgangspunkt i «worst case», 2m over grunnvann...
(som om det eksakt lar seg beregne!- vann ligger ikke stille, men fluktuerer.



Dessuten gir det min.beskyttelse. Heller ikke 170 m er akseptabelt sett i forhold til
skader på miljø og landskap.
Arbeidsplasser og synergieffekt...
I planutkastet vises til arbeidsplasser, og at flere kan forsvinne hvis virksomheten må
flyttes/gis annen lokalisering. En form for «ris bak speilet», som nok ikke vil ha
tiltenkt effekt... Da med henvisning til at «gårsdagens løsninger ikke kan nyttes på
dagens og framtidens utfordringer». Blant annet krever redusert klimautslipp
nytenkning, nedleggelse av miljøskadelig produksjon, testing og utprøving av nye
miljøvennlige produksjonsmetoder.
Hensmoen er et av 7 store sand/grusforekomster i Østlands-området. Etter 60-70 års
leverandør av «gratis» byggråstoff, på tide med «avløsning».

Færre miljøskadelige arbeidsplasser må være et mål i seg selv, til fordel for
eksempelvis mer bruk av tre, retrobetong, bruk av pukk osv. Men, det krever vilje til
omstilling, som for enkelte kan bli smertefull men nødvendig.

Definisjon Bærekraftig utvikling:
Bærekraftig utvikling  handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever
idag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
(Def. FN- verdenskommisjonen for miljø og utviklings rapport.
Vår felles fremtid, 1987. FN-sambandet 2013: Klimaendringene må stanses for å
skape en bærekraftig utvikling.
For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet arbeide på
3 områder: Miljø, Økonomi, Sosiale forhold.

Konklusjon.
Hen grusuttak avvikles innenfor det området som nåværende kommuneplan hjemler.
Paralellt undersøkes og legges til rette for alternative prosjekter, bruk av pukk, retro,
tre. Det er arbeidsgivers ansvar å inspirere til nytenkning, undersøke og drøfte
alternativer til miljøskadelig produksjon og arbeidsplasser!
Masseuttaket som har vært og er i drift er ikke lenger bærekraftig, og kommer i
konflikt med regionale og lokale friluftsinteresser.
Med allerede to lokale «storentreprenører» antas behovet være mer enn dekket.
NorStones etablering antas ikke å ha samfunnmessig gevinst, og ikke bærekraftig
virksomhet.

Med hilsen
Mary Blikken Gravdahl
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Miljøvernforbundet Hønefoss
Hensveien 158
3516 Hønefoss

Ringerike kommune, A real - og byplankontoret 30. Mai 2017

Innsigelse til foreslått detaljregulering av masseuttak Hensmoen

Miljøvernforbundet Hønefoss fremmer innsigelse til de foreslåtte masseuttakene.

Det er beklagelig at vårt innspill til planprogrammet om å redegjøre for alternative
lokaliseringer ikke er innarbeidet i planen. Et så konfliktfylt planforslag burde det ikke vært
brukt så mye ressurser på. Det er ikke dokumentert behov fo r to masseeuttak på Hensmoen.

Lokaliseringen i det populære friluftsområdet på Hensmoen er i sterk konflikt med regionale
og lokale friluftsinteresser. P å Hensmoen arrangeres også NM i presisjonsorientering.
Dess u t en er us ikker heten knyttet til tjerna og grunnvannet i strid med føre - var - prinsippet.

To grusuttak på Hensmoen kan ikke oppveie de betydelige samfunnsmessige ulempene,
og behovet for masser kan dekkes av langt mindre konflikt fylte anlegg.

For å sikre en mest mulig bærekraftig areal forvaltning er det viktig at man planlegger
langsiktig og med et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, herunder at man kan avveie alternativer
opp mot hverandre. Al lerede i 1974 var Hensmoen med i en verneplan utarbeidet av
naturfaglig ek sper t ise fra Universit etet i Oslo. Her påpekes det at Storetjern og Vesletjern og
de tilgrensede områdene må vernes mot inngrep av enhver art, som blant annet grustak og
veier. Likevel har gr ustaket til Myrvang AS spist seg langt innover moen, og anlegg av veier
har foregått ut en at godkjenninger er på plass og uten at konsekvensene har vært vurdert.

Det skal ikke være kurant å holde på uten at godkjenninger er tilstede. At Myrvang AS utvidet
masseuttaket i mai i fjor slik at turskilt og våre g rensepåler h avnet inne i område t for
m asseuttak tyder på at virksomheten ikke tar hensyn til natur og miljø. Truede og sårbare
fuglearter som Sædgås og Hønsehauk er observert på Hensmoen (COWI, 2016) , og disse har
stor nytte av våtmarka og sandmofuruskogen hvor det fo regår biologisk produksjon av planter
og insekter.
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I planforslaget er det for stor usikkerhet knyttet til vanntema , og det står blant annet at
”grunnvannsforekomsten ser ut til å være avgrens et til et tynt vannførende lag”, ( vår
understrek ) . I forbindelse med graving av vann og avløp til Hen i fjor, ble arbeidet sterkt
forsinket pga. av store vannforekomster som dukket opp under gravingen lang s Hensveien,
nedstrøms Hensmoen. Flere vannkilder og grunnvannsoppkomme på Hensmoen tilsier at
områd et er rikt på grunnvann. I private drikkevanns brønner nedenfor Hensmoen fosser vannet
inn ovenfra.

Hydrologien i området må derfor kartlegges bedr e. Blant annet må det tydeliggjøres h vor mye
vann som vil renne gjennom uttaksområdet og vurdering av løsning er for avrenningen og
hvilken konsekvens det te får for resipient. I planforslaget er ikke dette tilstrekkelig besvart,
men henvist til observasjonsbrønner og utsatt til senere vurderinger, hvilket ikke er
akseptabelt. Diesellekkasjen høsten 2015 viser hvor utsatt drikkevannskilden til Nybyen
Vannverk er med en miljøuv ennlig virksomhet nær grunnvannet.

Ifølge planforslaget er største dyp i Vesletjern ca. 6,7 meter ved høy vannstand, hvilket vil si
at dersom grustaket går dypere enn dette, kan vi risikere at tiltaket ender opp som en
miljø katastrofe:

Mest sannsynlig vil grustak ned til større dyp enn tjernas maksimaldyp, føre til drenering og
senkning av vannstanden , Dag Hongve, limnolog Dr. Philos , rapport 2017

P rofessor i zoologi, Kåre Elgmork , som hadd e ferskvannsøkologi som fagfelt, påpekte
dessuten at nedslagsfeltene til Vesletjern og Storetjern er små, slik at at flatehogst kan
medføre endrede dreneringsforhold og dermed vannenes karakter , og at forurensning av
grunnvannet i omegnen kan influere på V esletjern og Storetjern, Elgmork, 1974.

Videre uttak av grus på Hensmoen kan føre til negative konsekvenser som er
vitenskaplig sett sannsynlig , og u t fra dette må vi a nmode kommunen om å stanse uttak
av masse i området så snart som mulig.

Ti ltaket er i vesentlig konflikt også m ed regionale friluftsinteresser, og f ril uftsverdiene og
støyforholdene er dessuten mangelfullt utredet. Støyen fra eksisterende grustak er til tider
hørbar helt til Storetjern, og påvirker friluftsverdiene negativt. Fravær av støy er en vesentlig
verdi for folk som går tur i naturen, jf. Ret ning slinje for behandling av støy i
arealplanlegging , (T 1442) og Stortingsmelding 18 (2015 – 2016) Friluftsliv - natur som kilde
til helse og livskvalitet .

Stortingets og regjeringens vedtak er heller ikke fulgt opp i planforslaget . Barn og unges
interesser m å ivaretas . I nevnte Stortingsmelding Friluftsliv - natur som kilde til helse og
livskvalitet fremgår det dessuten at en god og helhetlig arealplanlegging er det viktigste
virkemiddelet for å ivareta arealer som er verdifulle for friluftsliv. Ingen arealpla ner er
statiske, slik at fokuset om at tiltaket er i samsvar med ”overordna plan” anno 1989 er et
argument som ikke holder mål anno 2017. I planforslaget vises det til en rapport fra 2006
skrevet at NGU. Denne tar kun for seg naturen som byggeråstoff, og må sammen med
arealplanen over Hensmoen anses som utdatert for å være styrende for dette miljøfiendtlige
prosjektet.
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Avslutningsvis v il vi kommen tere forslaget til Myrang AS, som kom i ellevte time under
høringen , om å endre grensene for å legge ti l rette for en mørtelfabrikk på Hensmoen. En
mørtelfabrikk er en risikovirksomhet, og kan ikk e ligge i kort avstand til følso mme
naboområder med stor negativ innvirkning på nær miljøet og verneverdig natur.

Konklusjon: Norstone må finne et alternativt uttakssted. Myrvang må legge en plan for
avslutning av v idere uttak av grus på Hensmoen. Immel l omtid e n må driften i grustaket kun
foregå mellom 0800 – 1600 på hverdager. Stengt i helger og på helligdager. For å skåne
omgi velsene mot støy, må sorterings anle gget bygges inn.

Med hilsen
MILJØVERNFORBUNDET HØNEFOSS

Eva Liell
- leder -





Oddvar Thoen
Sørflatvn. 56
3516 Hønefoss 23.05.20t7

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Kopi: Fylkesmannen i Buskerud og Miljøverndepartementet

Dokid:
17045820
(14t286-86)
Uttalelse

Ang. Høringen av grustak på ttensmoen

Ifølge NGU tømmes Norge for naturgrus i rekordfart, hvilket ikke er særlig
oppsiktsvekkende når Ringerike kommune legger opp til at to parallelle
grusuttak skal få tømme Hensmoen for naturressurser,

Økologisk kompensasjon, også kat fysisk kompensasjon for naturmangfold, er et
nytt verktøy som jeg og mange med meg forlanger blir brukt i denne saken,
uansett hvor stort planområdet måtte ende opp når planprosessen er overstått.

Kompensasjonen innebærer at tiltakshaver gjennomfører konkrete tiltak med
positive konsekvenser for naturmangfoldet utenfor området som tiltaket
beslaglegger. Disse positive konsekvensene skal oppveie, eller kompensere for,
de negative konsekvensene ved prosjektet som tiltakshaverne ønsker å
gjennomføre. Økologisk kompensasjon skal sikre at et tiltak unngår et netto tap
av viktig naturmangfold.

Hensmoen er et verneverdig dødislandskap, og en redegjørelse på hva som skal
kompenseres forventer jeg defor blir nøye utredet av Fylkesmannen i Buskerud.

Med vennlig hilsen

Oddvar Thoen



Olav Bråten
Storflatveien 29

3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks l-23 Sentrum
3502 Hønefoss

Dokid:
1 7045817
(14t286-84)
Uttalelse

HøRING GRUSUTTAK HENSMOEN

Ringerike kommune må hindre at det sløses med grusmassene ved å redusere planområdet
betraktelig, samt kun tillate ett grusuttak hvor levetiden må settes til maks 20 år til.

Dette vil avverge at det sløses med grusmassene til f.eks. fyllmasse. Dessuten vil dette føre
til at asfalt- og betongbransjen vil måtte bruke pukk i større skala enn i dag.

I motsatt fall vil grusen dumpes billig ut på markedet på grunn av sterk konkurranse fra to
aktører som skal drive "vegg i vegg".

Konklusjon: Den foreslåtte detaljreguleringen strider med alt som heter bærekraft og
samfunnsnytte. Ringerike kommune plikter dermed å stanse denne "galskapen" som kun
legger opp til korsiktig gevinst for to bedrifter.

Vågård, 22. Mai2OtT

Olav Bråten (r



Vågård , 22 .mai 2017

postmottak@ringerike.kommune.no

Planforslag detaljregulering for Hensmoen Grustak

Forslaget er ikke i samsvar med nasjonal politikk om å ivareta og utvikle god tilgang til
fr iluftslivsområder , og vi kan ikke for t sette med å drive rovdrift på naturen som vi hittil har
gjort .

Ringeriks politikerne ignorer noe av vår fremste ekspertise på betong skapt av natursand og
går baklengs inn i fremtiden .

Professor Børge Johannsen Wigu m mener vi i fremtiden må ov er på 100 % knust tilslag.
Førrevassdammen som ble bygd i 1989 var med 100 % knust tilslag da det var mangel på
sand i nærheten og vanskelige transportforhold som førte til at det ble brukt pukk den gang.
Dammen er Norges størst e med 80 meter høyde og 1300 meter bredde. Det gikk med 255 000
m3 betong.

På sikt vil det bli underjordiske anlegg bestående av knuseverk, betongverk og asfaltverk , som
sammen med økt gjenbruk vil gi samfunnsnyttig gevinst. I Bergen er det allerede i gan g.

Sjefingeniør Knut W olden i NGU sier i Teknisk Ukeblad 2014 at Norge er i ferd med å gå
tom for grus, og med dagens utbyggingstakt og store grusuttak er det ikke mange år før
viktige forekomster er helt tomme. Situasjonen er kritisk mange steder i lan det og det er på
høy tid at politik e r ne kommer på banen og blir mer bevi s st på hvordan den ikke - fornybare
res s urstilgangen skal sikres fremover.

La Hensmoen leve.

Hensmoen er registrert verneverdig av NGU og må bevares
Etablering av ytterlig et grustak til på Hensmoen strider med kommunens samfunsplan om en
bærekraftig masseforvaltning . Alternativt bør NorStone - grustaket etableres på Eggemoen hvor
det er større areal og mindre boligbebyggelse
Hensmoen består av to naturtyper som begge er truet: gryteh ullssjøer og sandmoer
Hensmoen er vannreservoar for beboere i Nybyen
G rustaksutvidelsen kommer i konflikt med beboernes gode bomiljø , f orringer livskvalitet en og
forringer eiendommenes verdi

Avslutt grusuttaket innenfor området avsatt til nåvær ende masse uttak i kommuneplanen , og
legg til rette for å komme i gang med alternativ slik Professor Wiggum sier. Da bevarer vi
industrien, arbeidsplassene og sannsynlig enda flere arbeidsplasser på Ringerike.

Med vennlig hilsen

Olav Djønne , Sørflatveien 54, 351 6 Hønefoss



Ruth Djønne
Sørflatveien 54
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Dokid:
17045824
(14t286-87)
Uttalelse

Vågård, 23. Mai2017

Innspill til detaljregulering av Hensmoen

Tiltak med sikte på å begrense ulempene for omgivelsene må fastsettes i reguleringsplanen, og

kommunen må derfor stille krav om å asfaltere driftsvegene for å begtense støv, kreve støyvoll i form

av vegetasjon ( og ikke dumping av kvist slik som nå er gjort).

Jeg forventer også at kommunen strammer inn rammene på driftstiden: Maks driftstid på hverdager

kl. 0800 - 1600 og stengt i helger og på "røde dager"

Som avbøtingstiltak må det kreves istandsetting av tidligere uttatte områder, som opparbeides til

parkeringsplasser for turfolket. På den måten vil vi ñ redusert biltrafikk inne på moen.

Utover dette må NorStone bli pålagt å wrdere alternative uttaksområder. Parallelle masseuttak på

Hensmoen strider med kommunens samfunnsplan om en bærekraftig masseforvaltning. To uttak i et

populært friluftsområde, i nærmiljøet til bam og unge og i et verneverdig dødislandskap kan ikke

under noen omstendigheter kalles bærekraftig.

Med hilsen

Ruth Djønne

Q, , *1,

I









Steinar Hansen
Sørflatveien 46
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

24.05.r7

Dokid:
17045973
(14t286-e2)
UttalelseDETALJREGULERING AV HENSMOEN GRUSUTTAK

I planprogrammet står det at 'Trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre

skoleveger samt tilgjengelighet til kollektive transportmidler og gang- og

sykkelveier skal vurderes."

Videre: "Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes."

På tross av dette står det ingenting i planforslaget om avbøtingstiltak i

Nymobakken, som er skoleveg til barna på Vågård. Selv om barna som bor her

har tilbud om skoleskyss, er denne vegen mye brukt av barna, som må ferdes

her når de sykler til skolen og når de skal besøke sine skolekamerater på

Nymoen.

Derfor er det ikke forsvadig å øke trafikken ytterligere på denne vegen uten at

det etableres gang- og sykkelveg. Det støver og støyer fra tunge lastebiler til og

fra eksisterende grustak, hvilket skaper ubehagelige og utrygge opplevelser for

såvel barn som voksne når vi ferdes langs denne veien.

Konklusjon: Ringerike kommue må stille krav til forslagsstillerne om å bekoste

gang- og sykkelveg langs veien fra utkjøringen til Vågård og fram til

masseuttakene.

Med hilsen

Steinar Hansen
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Sølvi F'uglesang
Taleg'ata 17

3516 Fiønef-oss

itingerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrirm
3502 Flønefoss 4. NLai20l7

Detaljregulering for Hensmoen grusuttak

Videre uttak av grus på Hensmoen er ikke bærekraftig utvikling:

Bærelaaftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å

ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine, ref. FN.

Etter over 80 år med grusuttak på Hensmoen, er det snart ikke mer igjen av friluftsområdet.

Vi kan ikke ofre natur fordi det er lettvint å bruke naturgrus fremfor pukk.NGU påpeker at
knust fiell er fremtidens byggemateriale fordi vi har så lite igjen av naturgrus og fordi
nafurgrusen er en naturlig ledningsevne for vann. Hensmoen er dessuten et "meget
verneverdig område" ifølge NGU.

Stopp videre uttak før det er for sent. Naturgrusen sikrer tross alt grunnvannet. Ikke vent med
nytenkning til Hensmoen er tømt for verdifulle naturressurser. Hjelp oss med å verne dette
verneverdige naturområdet og populære friluftsområdet slik at Hensmoen også kan komme
fremtidens generasjoner til gode.

Med vennlig hilsen

Sop[-*¡..- J'{

Sølvi Fuglesang

l u yb*j

Dokid;
17040414
(14/286_41\
Uttalelse '



Tove Emilsen
Sørflatveien 33

3516 Hønefoss

Ringerike kommune, Planavd.
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Dokid:
17045127
(14t286-71)
Uttalelse

Innspill: Regulering av Hensmoen

Betydningen av äutøve friluftsliv i nærmiljøet er en samfunnsverdi som er langt

større enn to grusuttak med begrenset levetid.

Ringerike kommune kan ikke velge å se bort fra de nasjonale målene om at alle

skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet.

Hensmoen må derfor settes av til frilutsliv i den nye kommuenplanen, og videre

uttak av grus på Hensmoen må stanses.

Vågård, 20. Mai 2017

Tove Emilsen
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Trond Solli
Sørflatveien 26
3516 Hønefoss

Trond Solli
Ç/t,

rsls-r7

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

AD høring detaljregulering av Hensmoen

I Folkehelsemeldingen 2012-2030 som ble vedtatt av kommunestyret 21.02.13
er en av visjonene når det gielder barn og unge: "Ringerike - best for barn".

Ringerike kommune skriver her om hvor viktig det er å ha fokus på forhold som kan påvirke
barns oppvekstmiljø.

Dermed forventer jeg at Ringerike kommune ikke bare kommer med tomme ord, men
ivaretar Hensmoen som friluftsområde og ikke tillater to enorme grustak i det verdifulle
friluft sområdet til flere lokalsamfunn.

Med hilsen

Dokid:
17045125
(14t286-69)
Uttalelse
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Truls Krokvik
Sørflatveien 52
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
3502 Hønefoss 24.5.17

Dokid:
17045976
(14t286-94)
Uttalelse

ANG. DETALJREGULERI NG HEN SMOEN _ 379

Hensmoen er av stor samfunnsmessig betydning, og grusuttak på bekostning av de
store natur- og friluftsverdiene moen representerer kan ikke kompenseres.

Ringerike kommune plikter at areal- og ressursbruken blir til størst mulig gavn for
den enkelte og for samfunnet. Videre drift av grustaket samt etbalering av nok et
grustak kan verken kalles samfunnsmessig forsvarlig eller bærekraftig.

Nå er det på tide at Ringerike kommune sørger for at arbeidet med en
etterbruksplan for området blir igangsatt snarest framfor å tillate videre uttak av
grus og utarme det lille som er igjen på Hensmoen etter over 80 år med grusuttak.

Med vennlig hilsen

Truls Krokvik



Vågård Vel

vlØysteinNordbø

Sørflatveien 28

3516 Hønefoss

Ringerike Kommune

Areal-og Byplankontoret

Postboksl23 Sentrum

3502 Hønefoss

Dokid:
17045815
(14t286-82)
Uttalelse

Vågård 22.05.2017

Innspill detaljregulering Hensmoen Grustak.

Grustaket er en stor belastning for nærmiljøet på Nymoen. Vågård oe Hen.

Driften av grustaket reduserer bokvaliteten i eksisterende boligfelt på Nymoen, Vågård og
Hen. Det reduserer også friluftsområdene på Hensmoen som er et av de mest brukte
turområdene rundt Hønefoss. Dette friluftsområdet brukes i dag av svært mange til turgåing,
løping, sykling, bading, orientering m.m. Området egner seg også fin for rullestolbrukere, og
bli brukt som turområde for flere i denne gruppen

Etter at det ble foretatt utvidet hogst av skogen nord og øst for det nåværende grustaket, har
støv- og støyproblemene blitt merkbart større på byggefeltet på Sørflaten. Ved en videre
utvidelse, vil disse problemene bare øke.

Det å tillate utvidelse av masseuttak i det verdifulle naturlandskapetpäHensmoen vil være en
destruktiv samfunnsforvaltning. Ringerike Kommune må derfor sørge for reguleringen ikke
blir godkjent, eller at det regulerte området blir betraktelig redusert.

Myrvang AS må dessuten sørge for tilstrekkelig med avbøtingstiltak for eksisterende grustak :

o Stasjonært steinknuseranlegg støyer utover store områder og må bygges inn
o Grunnvannet under Hensmoen er i dag kilden til flere private brønner, og må beskyttes

mot forurensning. Rutiner for statligikommunalt tilsyn må innarbeides i driftsplanen
o Driftsplanen må synliggjøre hvordan grustaket skal driftes uten at den gar utover

samfunnsinteressene for området
o Driften må begrenses til normal arbeidstid på hverdager( 08.00-16.00)

t



o Dybden på uttaket må ikke være av slik art at det påvirker beskyttelsen av
grunnvannsmagasinet

. Utslipp av støv og støy må bli tatt hand om ved etablering av vegetasjon opp mot
bruddet

o Støv fra området må dempes med aktiv fukting av masser
o Tøne finmasser må lagres skjermet slik at de ikke skal avgi støv
o Det må utarbeides en etterbruksplan. Lokalbefolkningen må fa vite hva slags etterbruk

en tenker seg

Natur- og friluftsinteressene samt et godt boligmiljø for alle som bor rundt Hensmoen må
være overordnet de næringsmessige interessene til Myrvang.

Mvh

Vågard Vel

v
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Fra: Øystein Nordbø [oystein.nordbo@hadeland - energi.net]
Til: Mari Solheim Sandsund [Mari.Solheim.Sandsund@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 16.05.2017 10:47:20
Emne: Re: Klage på vedtak om masseuttak Hensmoen
Vedlegg:

Hei.
Klagen opprettholdes i den form den har.

Mvh
Øystein Nordbø

From: Mari Solheim Sandsund
Sent: Monday, May 8, 2017 11:52 AM
To: Øystein Nordbø
Subject: Klage på vedtak om masseuttak Hensmoen

Hei Øystein

Viser til vår korrespondanse vedrørende regu leringsplan for Hensmoen grusuttak, mottatt 15.02.17.
Klagen ble sendt i forkant av at formannskapet vedtok å legge saken ut på høring og offentlig ettersyn.
Dere er nå oversendt høringspapirene i samband med 1. gangs behandling av planen.

Vi lurer nå p å om klagen som ble oversendt før 1. gangs vedtak skal ses på som den er eller om dere vil komme med noen justeringer av denn e?
Om den skal bestå som den er, ønsker vi en bekreftelse på at klagen opprettholdes, det er tilstrekkelig at det gjøres per epo st til meg.
Klagen deres vil om så svares ut i saken som fremmes til 2. gangs behandling etter at frist for innspill er utløpt og merknad sbehandling er gjennomført.

Det vil som kjent også være et informasjonsmøte i morgen kl 18.00.
Ringerike kommune, konsul ent og forslagstillere vil være tilstede dersom dere har spørsmål til oss.

Ha en fortsatt god dag!



Vennlig hilsen

Mari S. Sandsund
Arealplanlegger
Miljø - og arealforvaltningen, Ringerike kommune

Besøksadresse:
Storgata 13, 3510 Hønefoss

Telefon Sentralbord 32 11 74 00
Mobil 408 04 248
mari.sandsund@ringerike.kommune.no
http://www.ringerike.kommune.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Virusfri. www.avast.com



Bane N OR SF

Postboks 4350, N O 2308 Hamar

Sentralbord: 05280

postmottak@ bane nor.no

banenor.no

Org.nr: N O 917 082 308 M VA

Bankgiro: 1503 74 00537

I BAN - nr: N O4115037400537

BI C: DN BN OKK

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØN EFOSS

D ato : 21 .04.201 7
Saksref : 201 71 8925 - 2
Deres ref . : 1 4/286

Side: 1 / 1

Vår saksbehandler : Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil: +47 47977073

E - post: FJESTI@banenor.no

Ringerike kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn - Hensmoen Grusuttak

Bane N OR har vurdert planforslaget. Vi viser til vår uttalelse ved planoppstart og har ingen ytterligere

merknader.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt

Stig Hagelid Fjeldstad
Planlegger
Plan og teknikk, Forvaltning og

samfunnskontakt

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur



BU SKERU D
FYLKESKOMMUN E UTVI KTI NGSAVDELI NGEN

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS

vår dato: 02.06.2077
Deres dato: 3o.o3.2o77

M0TTATT t2jl.lìll zûri

Vår referanse:
Deres referanse:

2077/L3L76-3
74/286

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Hensmoen grusuttak - Ringerike kommune - reguleringsplan -

offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

I samsvar med plan- og bygningslovens 5 12-10 har Buskerud fylkeskommune ved
utviklingsavdelingen mottatt ovennevnte planforslag. Høringsfristen er satt til 30.05.2017.
Fylkeskommunen gir med dette kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Vi kan ikke se at planen vil berøre automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid. Vi
har derfor ingen merkander til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud
Statens vegvesen Region SØr

Postboks 1604
Postboks 723 Stoa

3007
4808

DRAMMEN
ARENDAL

bfk,no

Dokid:
17047259
(4t2e6-102)
Uttalelse om kulturminner

Side 1av 1
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNT,

Postadresse:
Postboks 3563
N0-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@ bfk. no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.L3523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3s02 HøN EFOSS

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

oL.o6.20L7
L2/Ot024-2t

L4/286/32

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade

N-7¿141 Trondheim

TELEFON +4773904600
E-POST mail@dirm¡n.no

WEB www.d¡rm¡n.no

Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hensmoen
grustak i Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)viser til
ovennevnte sak, datert 30. mars 201 7.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytt¡ng av mineralske

ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser bl¡r ¡varetatt ¡

plansammenheng.

Vi beklager at vi ikke har overholdt fristen for uttalelse.

Saken

Planforslaget innebærer å ta ut store deler av den gjenværende del av grusressursen

avsatt i kommuneplanen. Forekomsten er klassifisert som en nasjonalt viktig ressurs.

Planforslaget legger til rette for å øke uttaksdybden inntil 2 meter over grunnvannsnivå

for en maksimal utnyttelse av ressursen. Gitt et gjennomsnittlig årlig uttak på 300 000

tonn for John Myrvang AS og 1 50 000 tonn for NorStone AS, vil levetiden være på

henholdsvis 75 âr lor Myrvang og 43 år for NorStone.

Uttalelse fra DMF
DMF er positive til at det reguleres for råstoffutvinning. En reguleringsplan vil

bidra til at uttaket foregår ínnenfor forsvarlige former, hvor hensynet til omgivelsene

og kryssende interesser blir ivaretatt.

DMF registrerer at planforslaget legger til rette for at en ny grusprodusent, Norstone

AS, etablerer seg på Hensmoen. NorStone AS har inngått avtale om etabler¡ng av

grustak med grunneier på tilgrensende eiendom gbnr.92/2/2. John Myrvang AS driver
på gbnr. 27L/8.

DMF har tidligere i planprosessen påpekt forholdet til mineralloven, herunder krav om

driftskonsesjon. Vi har også uttalt at det kan være hensiktsmessig at det utarbeides en

felles driftsplan. Det står i kommentaren til vår tidligere uttalelse at <Det er fra

tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon for
sitt uttaksområde. Aktørene er positive t¡l at det utarbeides en felles driftsplan. Planen

skal sikre at ressursen blir tatt ut i <eiendomsgrense-sonen> ned til et felles bunn-nivå,

og på en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift>.

GrRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

tBAN No5376940505883

oRG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 OZ 1292

Dokid:
1 7046394
(1 4t286-1 01 )
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Vi ser det som positivt at kommunen har fokus på å sikre at ressursen blir tatt ut ved
eiendomsgrensen. lmidlertid ser vi noen mulige problemstillinger ved dette, se
nedenstående avsnitt.

Drift sikrine
I prinsippskissen for gjennomf6ring av BRU2 i planbeskrivelsen er det skissert at grus
ved eiendomsgrensen skal tas ut etter 36-43 år. Det planlegges for uttak på begge
siden av eiendomsgrensen i dette tidsrommet. Uttaksmengden avhenger av
etterspørsel, og fremdrift i de to uttakene kan variere. Eiendomsgrensen skiller de to
uttakene og som følge av at grus har en naturlig rasvinkel på ca. 33 - 35 grader, ser
DMF det som en mulig problemstilling at dersom det ikke samarbeides om uttak ved
eiendomsgrensen vil det kunne stå igjen en grusrygg langs eiendomsgrensen. Det er
derfor svært viktig at tiltakshaverne samarbeider om utnyttelse av ressursen slik at den
kan utnyttes optimalt, og at det ikke legges hindringer for hverandre.

Som et avbøtende tiltak for de negative virkningene tiltaket fär for friluftsliv foreslås
det at driftsveg/turveg rundt uttaket er allment tilgjengelig i driftsperioden. Vegen skal
holdes åpen for fri ferdsel. Etter vår vurdering kan det være vanskelig å kombinere
driftsveg/turveg. Vi mener det må gjØres en vurderíng av om det er hensíktsmessig å

kombinere disse formålene.

I følge regulerlngsbestemmelsene $ 4 m. og $ 6 a. og b. skal det anlegges en voll
mellom gruskant og driftsveg/turveg. I et grustak vil de interne anleggsvegene endres
etter hvert som massene tas ut. Det er som oftest et annet Llehov for. sikring av
anleggsveger sammenlignet med sikringstiltak for området slik at arbeidene ikke
medfører fare for mennesker eller dyr. I denne sammenheng ber vi om at det gjøres en
vurdering av sikringstiltak for de ulike formålene, herunder om vollen bør anlegges
mellom turvegen og en eventuell driftsveg istedenfor mellom grustaket og
dríftsveg/turveg.

Etterbruk
Det fremgår av planbeskrivelsen at det ikke viltas stilling til etterbruk i denne
reguleringsplanen. Fremtidig arealbruk vurderes i kommuneplan og ny reguleringsplan
når driften nærmer seg slutten. Planens bestemmelser stiller imidlertid krav om at
endelig skråning mot omkr¡ngliggende terreng ikke skal være brattere enn 30 grader,
at skråningene skal tilrettelegges for naturlig revegetering og at bebyggelse, anlegg og
installasjoner i BRU2 (uttaksområdet) skal fjernes når virksomheten opphører. Det er
positivt at planen legger føringer for avslutning av området, da dette er viktig i

sammenheng med sØknad om driftskonsesjon.

NGUs klassifiserine
Det er oppgitt i planbeskrivelsen at NGU har startet et arbeid med å klassifisere
forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen. NGU har over lengre tid klassifisert
forekomstene, men er nå igang med å reklassifisere norske mineralforekomsters
betydning som ressurs. Begrepene vil nå tilpasses til plan- og bygningslovens bruk av
begrepene nasjonal og regional betydning.

2

Driftskonsesion
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Vi minner om at et samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse krever driftskonsesjon
fra DM F, jf. 5 43 i mineralloven. DMF har tildelt John Myrvang AS driftskonsesjon etter
mineralloven.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen
seksjonsleder

Mottakere:

Ringerike kommune

Fylkesmannen i Buskerud

Kopi til:

lda Egge Johnsen
overingeni6r

Dokumentet er elektronisk signert og hor derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: lda Egge Johnsen

Postboks 123 Sentrum

Postboks 1604

3502 HøNEFOSS

3OO7 DRAM MEN
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RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
14 / 286 - 50 16997 / 17 PLN 379 16.05.2017

Forurensningsmyndighetens høringsuttalelse til 378 Detaljregulering for grusuttak
Hensmoen

Vi viser til høringsbrev av 07.04.2017.

Vi viser til forurensningsloven § 40 Beredskapsplikt. Reguleringsbestemmelse § 4 Bebyggelse
og anlegg, råstoffutvinning (BRU1, BRU2), bør nevne at det kreves særskilt utstyr i beredskap
på stedet, for å hindre/begre nse ev. forurensn ing videre til grunnen/grunnvannet.

Med hilsen

Arne Hellum
Leder

Ole Anders Moskaug
Rådgiver
ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift



Vår dato: 26.05.2017
Vår referanse: 2012/7599
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 14/286-32
Saksbehandler: Brede Kihle
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hensmoen
Sanduttak

Ringerike kommune har oversendt et forslag til reguleringsplan for Hensmoen
sanduttak. Planforslaget innebærer at et stort område av et lokalt viktig natur- og
friluftsområde vil gå tapt. Fylkesmannen anbefaler derfor at det stilles krav om
utviklingsretning og om etappevis istandsetting for å gi forutsigbare rammer for
brukere av området. Videre anbefaler vi kommunen om å vurdere ulike avbøtende
tiltak som sikres gjennomført i form av rekkefølgekrav i bestemmelsene. Omlegging av
viktige turveier som blir berørt bør i den sammenheng vurderes.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 30. mars 2017 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn.

Hensmoen Sanduttak ligger ca 6 km nordøst for Hønefoss på østsiden av elva Begna og på
vestsiden av E16. I følge oversendelsen er det drevet uttak av sand i området siden 1935 og
John Myrvang AS har drevet forekomsten siden 1954. Grustaket er et av de største på
Østlandet og har sin hovedleveranse til større betongprodusenter på Ringerike, Oppland og
Oslo-regionen. Heen grustak har i dag 19 årsverk.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for videre drift av masseuttaket som er vektet
til å være en nasjonal viktig sand- og grusressurs. Videre er hensikten å legge til rette for at
området skal ivareta viktige miljø- og samfunnsinteresser.

Planområdet er på ca 900 daa og omfatter eksisterende og fremtidig uttaksområde. Det er lagt
opp til en uttaksmengde som tilsvarer ca 29 millioner tonn med grusmasser. Det er John
Myrvang AS og Norstone AS som vil drive hver sin del av uttaket med henholdsvis et årlig
uttak på 300 000 tonn og 150 000 tonn. Ut fra denne uttaksmengden er det beregnet at det vil
være drift i uttaket i ca 75 år.

Vi har i brev av 10. desember 2012 og brev av 8. juni 2013 uttalt oss til forhåndshøring og til
varsel om oppstart med forslag til planprogram for Hensmoen masseuttak.

I forbindelse med forhåndshøringen var det foreslått to alternativer til avgrensning av
uttaksområdet. I vårt svarbrev anbefalte vi Ringerike kommune om å ta utgangspunkt i
avgrensningen som var i tråd med kommuneplanen. Alternative som omfattet LNF-områder
kom i konflikt med nasjonale føringer for vassdragsområder og hensynet til geologiske
interesser, landskap og nærrekreasjon. Vi opplyste om at vi ville vurdere innsigelse til dette
alternativet.
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I vårt svarbrev til varsel om oppstart av planarbeid med forslag til planprogram, hvor
avgrensningen sammenfalt med kommuneplanen, uttalte vi at planprogrammet hadde med seg
de temaene som var relevante for de interesseområdene som vi er satt til å ivareta. Vi ba
spesielt om at forhold til landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, forurensning,
vassdrag, klima, sikkerhet og istandsetting ble ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Fylkesmannens kommentarer

Det går frem av konsekvensutredningen at det aktuelle området er mye benyttet til friluftsliv.
Det går flere skogsbilveier og stier i området som er godt egnet til turgåing. Det arrangeres
jevnlig tur-orientering, karusell-løp og det tradisjonsrike Jonsokløpet. Vesletjern benyttes til
bading.

I kommunens kartlegging av bynære friluftsområder har Hensmoen blitt klassifisert til et B-
område ut fra en skala som går fra A til D, hvor A-områder er de områdene med størst verdier
og D-områder har mindre verdier. B-områder har store friluftslivsverdier og i begrunnelsen
for Hensmoen er det blant annet vektlagt at det er mulig å bruke barnevogn og rullestol på
mange av stiene. Turområdet kan derfor benyttes av mange og bruksfrekvensen er stor.

Det går frem av Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og
livskvalitet, at det nasjonale målet for friluftspolitikken er at friluftslivets posisjon skal
ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og
tilrettelegging av viktige friluftsområder, og stimulering til økt friluftsaktivitet for alle. Det er
kommunen som gjennom sin arealplanlegging som har den viktigste rollen i å ivareta arealer
som er viktige for friluftslivet.

Konsekvensene av det planlagte tiltaket er vurdert som stor negativ i planområdet og middels
negativ i influensområdet hvor blant annet Vesletjern og Storetjern ligger. Fylkesmannen vil
vise til at kommunen som lokal planmyndighet må avveie friluftsinteressene mot
næringsinteressene i denne saken.

Som avbøtende tiltak er det i konsekvensutredningen vurdert flere ulike tiltak, blant annet
omlegging av turveier etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser
opprettholdes. Det er foreslått bestemmelser som skal sikre dette. Dette mener vi er positivt.
Likevel kan det være andre turveier som blir berørt og andre tiltak som fremmer friluftslivet i
området som kan være aktuelt å vurdere som avbøtende tiltak for de arealene som går tapt. Ut
fra sin lokalkunnskap ber vi kommunen om å vurdere ulike krav som til en viss grad kan
kompensere for de arealene som går tapt ved utvidelsen av masseuttaket og at dette sikres
gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.

Fylkesmannen har tidligere vist til overordnede føringer for ivaretakelse av landskapshensyn i
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 12. juni 2015 og Den
europeiske landskapskonvensjonen. For landskapet er de planlagte inngrepene vurdert å ha
middels til liten negativ konsekvens. Landskapsvirkningene er vurdert og visualisert fra ulike
ståsteder. Det er regulert skjermingssoner rundt uttaksområdet og det er blant annet et belte på
ca 100 meter mellom industriområdet ved Hensmoen og masseuttaket. I planforslaget er det i
dette området satt av et belte med 18 meter til grøntstruktur, resten av arealet er satt av til
LNF-område i gjeldende kommuneplan. Vi mener planområdet med fordel kunne vært utvidet
til å omfatte hele arealet mot industriområdet i nordøst slik at dette grøntområdet ble sikret i
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planen. Dette ville også gjort det mulig å regulere inn en turvei i planforslaget. Vi anbefaler at
bestemmelsene om grøntstruktur blir supplert med krav om at vegetasjonen skal bevares som
en visuell skjerming av uttaket.

I planforslaget er det er ikke tatt stilling til etterbruken av området på grunn av den lange
tidshorisonten for uttaket, ca. 75 år. Fylkesmannen vil anbefale at etterbruken fastsettes til
LNF-formål i påvente av senere planavklaringer.

I forslag til reguleringsbestemmelser er det kun stilt krav om revegetering av skråningene.
Fylkesmannen viser til at masseuttaket vil berøre et svært stort område med en svært lang
tidshorisont, og anbefaler at reguleringsplanen i større grad gir føringer for utvidelsesretning,
istandsetting og revegetering også for selve uttaksområdet. Vi anbefaler at det blir utarbeidet
en reguleringsbestemmelse som stiller krav om utvidelsesretning, etappevis istandsetting og
vegetasjonsetablering. Dette vil gi et viktig signal til det videre arbeidet med driftsplanen som
skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. Videre vil et slikt krav gi forutsigbare
rammer for brukere av området i forhold til utvidelsestakten av uttaket. Med utgangspunkt i
en uttaksperiode på 75 år vil det være store områder som fortsatt vil ha verdi som
friluftsområde i flere tiår fremover, jf. prinsippskisse for gjennomføring av BRU2 i
konsekvensutredningen. Vi ber kommunen om å sikre dette i planen før endelig vedtak.

I konsekvensutredningen står det at støvnedfallsproblematikken ikke forventes å bli betydelig
forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. Det er i alt utført
målinger av støvnedfall på 13 ulike stasjoner hvor alle målepunktene har resultater som ligger
under gjeldende grenseverdier for mineralsk og organisk støvnedfall.

Klima- og miljø departementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442
er lagt til grunn for støyutredningen. Utredningen viser at eksisterende støyømfintlig
bebyggelse i nærområdene vil bli liggende utenfor støysonene. I forslag til regulerings-
bestemmelser står det at støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel
30 i forurensningsforskriften. Det er også gjort beregninger knyttet til selve massetransporten
der det konkluderes med at det ut fra støyretningslinjen T-1442 ikke utløses krav om
støyreduserende tiltak for nærliggende støyfølsom bebyggelse.

Planforslaget vil redusere dagens beskyttelse av grunnvannsmagasinet som følge av at en stor
del av grus- og sandressursen blir tatt ut. Konsekvensutredningen konkluderer likevel med at
masseuttaket kan gjennomføres uten at grunnvannet vil bli påvirket eller at grytehullsjøene
Vesletjern og Storetjern vil bli påvirket. Det er utført prøveboringer for å avdekke lagdelingen
i området og det er etablert to observasjonsbrønner for å dokumentere grunnvannsnivået. På
grunn av usikkerhet med hensyn til grunnvannsnivået under hele det fremtidige uttaks-
området, er det krav om videre undersøkelser hvis det skal tas ut masser under kote 170. Det
er krav om at det ikke skal tas ut masser under 2 meter over grunnvannsnivået. Vi forutsetter
at en grense på to meter ned til grunnvannet er tilstrekkelig for å unngå uheldig forurensning
av grunnvannet.

Når det gjelder hensynet til viktig naturmangfold er det ifølge konsekvensutredningen
registrert 3 naturtypelokaliteter som er vurdert til å ha lokal, regional og nasjonal verdi.
Naturtypene ligger alle i influensområdet til masseuttaket og kommer derfor ikke i direkte
konflikt med planforslaget. Naturtypen som er vektet å ha nasjonal verdi er en naturtype med
sandfuruskog som ligger mellom Lilletjern og Storetjern. Her er det blant annet gjort funn av
en kritisk trua art (stankvokssopp CR). Videre er den bratte vestvendte lisiden som grenser til
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masseuttaket i vest vurdert til å ha regional verdi. Også dette er en naturtype med
sandfuruskog . På grunn av god soltilgang og rike bergarter er potensialet for krevende arter
stort og lokaliteten har derfor fått regional verdi. Videre er det et stort innslag av gammel
skog. Vesletjern med tilhørende myrområdene tilhører naturtypen naturlig fisketomme
innsjøer og tjern  og er vurdert som lokalt viktig. Lokaliteten består av en grytehullsjø med
intakt lavlandsmyr. Funn av eventuelt krevende sopparter kan tilsi at verdien vil kunne økes.

Innenfor planområdet er det ikke funnet noen rødlistede arter eller naturtyper. Området har
derfor fått liten verdi. Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ på grunn av at
planområdet har et visst potensiale for krevende arter selv om det ikke er avdekket noen funn.

Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturty -
per eller sårbare arter. Vi har derfor ingen spesielle merknader til dette. Vi vil likevel anbefale
at planforslaget blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i tråd med
lovens intensjoner. Vi kan ikke se av høringsdokumentene at det er foretatt en slik vurdering
og ber om at dette blir gjort før planforslaget blir lagt frem for endelig vedtak.

Utover dette har vi ingen spesielle merknader til saken. Fylkesmannen vil komme med ny
uttalelse i forbindelse med behandlingen av konsesjonssaken etter mineralloven med
utgangspunkt i lovverket knyttet til forurensning og vannmiljø.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Brede Kihle
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Varsel om høring og offentlig ettersyn - Hensmoen Grusuttak

Vi har mottatt forslag til reguleringsplan Hensmoen grusuttak. Hensikten med

reguleringsplan er å legge til rette for å gi rammer for videre drift av masseuttaket, sikre

nasjonalt viktige sand - og grusressurser samt å ivareta miljø - og samfunnsinteresser.

V i anbefaler å vurdere trafikken på Nymo bakken i forhold til bruken som

gang/sykkelforbindelse til Hønefoss. Det er uklart hva som tillates på område B1 . Det bør gis

en avgrensning mot kommunal veg og settes lav utnyttelsesgrad på områ d et.

Vi forutsett er at trafikken i krysset med E1 6 ikke øker utover det som er beskrevet.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .





RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

08.05.2017

Vår ref.: 2014 \ 286

Uttalelse til 378 Detaljregulering for grustak Hensmoen

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes nettside 7.4.2017, sist endret 5.5.2017.

Vår hjemmel
Lov om fol kehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Uttalelse
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på folks helse.
Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. forskriftens § 8.

I denne reguleringsplanen vil spesielt miljøfaktorene ulykkesrisiko, støy og luftforurensing fra
veitrafikk , kunne gi helsemessige ulemper for folk under drift av grustaket . I utredningen er
det lagt til grun n at påvirkningsfaktore ne skal løses gjennom utforming lokalt.

To av satsningsområdene i kommunens folkehelsemelding er «Aktivitet for alle» og «Best for
b arn» . Trygge skoleveier og universell utforming er en forutsetning. Vi forutsetter at barnas
skolevei blir tilfredsstillende trafikksikre og at turstier i området ved omlegging blir
tilrettelagt med universell utforming.

Vi gjør oppmerksom på at d rift av grustak kommer inn under Folkehelselovens kapittel 3.
Miljørettet helsevern og Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3. Miljø - og helsekrav til
lokaler, virksomheter og eiendommer og kapittel 4. Administrative krav til virksomheter og
eiendommer .

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift .



Hanne S. Thoen
Sørflatveien 56
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS 20t7-05-19

Deta[iregulering Hensmoen

Ringerike kommune må snarest sØrge for at det lille turområdet som er igjen
her oppe blir satt av til friluftsliv i det pågående arbeidet med å utarbeide ny
arealplan.

Hensmoen er ett av områdene som Ringerike orienterinslag og Fossekallen
bruker mest. Attpåtil er Hensmoen nærmlljøet til flere lokalsamfunn som
bruker området til lek, bading, riding, jogging og turgåing.

De planlagte masseuttakene strider derfor med innbyggernes interesser, og
må stanses.

Vennlig hilsen

ila*na S. Thoe-
Hanne S. Thoen

Dokid:
17045124
(14t286-68)
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Arkivsaksnr.: 17/2150-47  Arkiv: PLN 433  

 

Sak: 35/18 

 

Saksprotokoll - 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  

 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til 

Ullerål skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter 

at foreliggende planforslag er vedtatt. 

 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

Kort orientering - Rapport utarbeidet av Cowi – Skoleveisanalyse. 

v/ leder for areal og byplan, Knut Kjennerud. 

 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 
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Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 17/2150-44   Arkiv: PLN 433  

 

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  
 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til 

Ullerål skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak 

etter at foreliggende planforslag er vedtatt. 
 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov. 

Planen fremmes som en detaljregulering. Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. 

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. Ved vedtak av planen, kan bygging av 

nye Ullerål skole starte opp. Byggestart er planlagt høsten 2018, og det er planlagt å ta 

skolen i bruk høsten 2020. 

 

Viktige endringene som er gjort etter 1. gangsbehandling av planforslaget omhandler blant 

annet spesifiserte bestemmelser om støy, sikring av at enkelte eksisterende trær må erstattes 

dersom de fjernes, begrensning av gjennomkjøringsmulighet i Flattumeveien samt sikring av 



ferdigstillelse av alle fortau og gang-/sykkelveger innenfor planområdet før brukstillatelse for 

skolene kan gis. 

 

Trafikksikker skolevei er et viktig tema i denne saken. Både høringsuttalelser og 

formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling av planforslaget fokuserer på temaet. 

Fylkesmannen forutsetter at det blir foretatt en grundig vurdering av trafikksikkerheten med 

tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole, før endelig behandling av 

planforslaget.  

 

Byggestart av nye Ullerål skole er planlagt høsten 2018, og det er videre planlagt å ta skolen i 

bruk høsten 2020. For at denne fremdriften ikke skal stoppe opp, vil utredning av 

trafikksikker skolevei mellom Hønefoss skole og Ullerål skole følges opp i egen sak. Det vil 

gjennomføres en utvidet skoleveisanalyse som vil lede til avklaring av tiltak som er 

nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen Hønefoss skole 

– Ullerål skole. Når arbeidet med analysen er avsluttet, vil det legges frem egen sak til 

kommunestyret med forslag til tiltak for optimalisering av skoleveien. Noen av tiltakene vil 

kunne være nødvendige å gjennomføre før en eventuell flytting av elever fra Hønefoss skole 

til nye Ullerål skole. Saken planlegges forelagt kommunestyret samtidig som det skal 

besluttes å inngå kontrakter for gjennomføring av byggeprosjekt nye Ullerål skole. 

 

Ved vedtak av foreliggende planforslag kan bygging av nye Ullerål skole starte. Det vil kunne 

gi bedre forhold for både ansatte og elever som tilhører dagens Ullerål skole, samt andre som 

vil benytte de nye anleggene på fritiden. Rådmannen er av den mening at overføring av elever 

fra Hønefoss skole til Ullerål skole ikke kan iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak 

er gjennomført. 

 

Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at foreliggende planforslag vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov. 

Planen fremmes som en detaljregulering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

15.01.2018, sak 3/18, deretter av Formannskapet 23.01.2018, sak 1/18. 

Formannskapet vedtok å sende planforslaget på høring og legge det ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er datert 19.04.2018, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 26. 

 



Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1. gangsbehandling 

 

 Mer spesifiserte bestemmelser om støy, inkludert støysoner med egne bestemmelser 

 På grunn av anleggs- og driftshensyn er det åpnet opp for at trær langs Elling M. 

Solheimsvei om nødvendig kan fjernes dersom de erstattes med trær av samme art 

 Krav om at Flattumveien stenges for gjennomkjøring; dette ved bom som hindrer 

bilkjøring, men gir tilgang for skolebuss 

 Utvidet bestemmelse som tillater transport gjennom friområdet i forbindelse med 

tømmerdrift og skogskjøtselstiltak 

 Rekkefølgebestemmelse som sikrer at alle fortau og gang-/sykkelveger innenfor 

planområdet skal være ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for skolene 

 Kravet til antall av/påstigningsplasser for personbil innen felt o_BU2 er redusert fra ti 

til åtte. Dette gjelder innenfor selve skoleområdet. Stoppmulighet langs nytt fortau i 

Elling M. Solheims vei vil supplere tilbudet på selve skoleområdet. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser, se planbeskrivelsens kapittel om endringer i planforslaget etter 

høring og offentlig ettersyn. 

 

Virkninger av planen 

Ved vedtak av planen, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp. Byggestart er planlagt 

høsten 2018, og det er planlagt å ta skolen i bruk høsten 2020. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.01 – 12.03.2018. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. Ved vedtak av planen, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp. 

 

 

Videre prosess 

 

Trafikksikker skolevei er et viktig tema i denne saken. Både høringsuttalelser og 

formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling av planforslaget fokuserer på temaet.  

 

Formannskapet vedtok at det i den videre behandling «skal fokuseres på å legge til rette for å 

etablere optimale skoleveisløsninger, også utenfor selve planområdet» se vedlegg 27. 

Fylkesmannen forutsetter i sin høringsuttalelse at det blir foretatt en grundig vurdering av 

trafikksikkerheten med tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole, før 

endelig behandling av planforslaget. 

 

Byggestart er nye Ullerål skole er planlagt høsten 2018, og det er videre planlagt å ta skolen i 

bruk høsten 2020. For at denne fremdriften ikke skal stoppe opp, vil utredning av 



trafikksikker skolevei mellom Hønefoss skole og Ullerål skole følges opp i egen sak. Ved 

vedtak av foreliggende planforslag, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp uten 

endringer i skissert fremdrift. 

 

Trafikksikker skolevei og medvirkning 

 

Tiltak for optimalisering av skoleveien vil kunne være av ulik art og gjennomføringen kan ha 

ulik grad av kompleksitet. Skolevei utredes som egen sak, og arbeidet med utvidet 

skoleveisanalyse er allerede i gang. Analysen vil ta for seg strekningen fra dagens skolekrets 

for Hønefoss skole nordover til Ullerål skole. Den utvidede skoleveisanalysen skal lede til 

avklaring av tiltak som er nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på 

den aktuelle strekningen. Noen tiltak vil utløse egen planprosess, mens andre kan 

gjennomføres med enklere midler. 

 

Som en del av arbeidet med analysen legges det opp til eget medvirkningsmøte med blant 

andre skolene Hønefoss, Ullerål og Hov, rådgiveren «Barnas representant» i kommunen samt 

private høringsparter som har gitt uttalelser til planforslaget. 

 

Når arbeidet med analysen er avsluttet, vil det legges frem egen sak til kommunestyret med 

forslag til tiltak for optimalisering av skoleveien. Noen av tiltakene vil kunne være 

nødvendige å gjennomføre før en eventuell flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål 

skole. Saken planlegges forelagt kommunestyret samtidig som det skal besluttes å inngå 

kontrakter for gjennomføring av byggeprosjekt nye Ullerål skole. 

 

De ulike politiske utvalgene HMA, formannskapet og kommunestyret vil orienteres om hvor 

langt prosessen med utvidet skoleveisanalyse er kommet når de samles til sine respektive 

politiske møter 07.05, 22.05 og 31.05.2018 for behandling av foreliggende planforslag for 

detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

Forholdet til overordnede og gjeldende planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015-

2030 er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas høyde 

for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 flere enn i 

dag. Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70 % av befolkningsveksten skjer 

i Hønefoss-området, med sentrum som midtpunkt, og med lokalsentre i nord (Øvre 

Hønengata), sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at det skal legges til rette for bygging 

av mange nye boliger i Hønefoss nord. Med nye boliger kommer behov for flere skole- og 

barnehageplasser. Ullerål og Hov skoler skal utvides for å ta imot det økte elevtallet som 

forventes å komme i denne delen av byen frem mot 2030. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til offentlig bygning, 

friområde og et lite område for bolig. Bolighuset nær Ullerål skole er revet, og boligformålet 

videreføres ikke planforslaget. I hovedtrekk er planforslaget i tråd med gjeldende, overordnet 

plan. Forslag til revidert kommuneplan-arealdel er for tiden under bearbeiding etter offentlig 

høring. 



 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 

12.03.2009, samt i deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 

Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt. 

Barnehageformålet i plan 334 Hovsmarka barnehage videreføres i forliggende planforslag. 

Formålets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret. 

 

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger 

til allmennyttige formål i de gjeldende reguleringsplanene. Tillatt utnyttelsesgrad U=0,20 

endres ikke mye, men det benyttes andre betegnelser for utnyttelsesgrad. 

 

For plan 196 Hovsmarkveien boligfelt er det overlapp av noe veiareal som er aktuelt i 

planforslaget. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Et meget lite område av nord-vestre del av felt o_BU1 (Hov ungdomsskole) er klassifisert 

som et område med meget sterke landbruksinteresser, jf. kommunens jordfaglige 

arealvurdering. Området ligger innenfor formål for offentlig bygning i gjeldende 

kommuneplan, dette videreføres i foreliggende planforslag. 

 

Økonomiske forhold 

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

 

Utbyggingen vil ha store samfunnsmessige, økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av undervisningstjenester samt kostnader knyttet til selve utbyggingen. I 

tillegg kommer kostnader knyttet til optimalisering av skolevei, som vil avklares i egen sak, jf. 

redegjørelsen over. 

 

 

 

 

 

 

Alternative løsninger 

 



Alternativt forslag til vedtak: 

 

«Saken utsettes inntil utvidet skoleveisanalyse foreligger, og dennes konklusjon følges opp 

med rekkefølgebestemmelser om gjennomføring av tiltak som er nødvendige for 

trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen Hønefoss skole - Ullerål skole.» 

 

Velger man å gå for det alternative vedtaket, vil det sikre at nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak gjennomføres før nye Ullerål skole kan tas i bruk. Det vil være svært 

gunstig med tanke på trafikksikkerheten for både myke trafikanter til og fra skolene, men 

også for myke trafikanter i Hønefoss nord generelt. Dersom trafikksikkerhetstiltak skal 

gjennomføres vil det medføre at kommunen må sette av potensielt betydelige økonomiske 

midler til dette. 

 

Det alternative vedtakspunktet vil kunne medføre at byggeprosessen for Ullerål skole stopper 

opp, med de økonomiske konsekvensene det vil kunne ha blant annet i forhold til planlagt 

fremdrift i prosjektet. Det vil også kunne medfører ulemper for elever i Hønefoss nord som 

henvises til skolegang i midlertidige lokaler over lengre perioder enn planlagt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved offentlig høring fremgår av vedlegg 5. 

 

Trafikksikkerhet 

Trafikksikker skolevei har vært et gjennomgående tema i høringsuttalelsene. Det er blant 

annet pekt på at trafikkanalysens konklusjon om at det er behov for omfattende ombygning 

for å oppnå tilfredsstillende trafikksikkerhet ikke er fulgt opp med løsninger i planforslaget. 

Med tanke en eventuell overføring av elever fra Hønefoss skole til Ullerål skole er skoleveien 

for elevene som overføres ikke godt nok utredet.  

 

Rådmannen ser nødvendigheten av en utvidet skoleveisutredning, og arbeidet med denne er 

allerede igangsatt. Det legges opp til medvirkning fra skolene, inkludert representanter fra 

foreldreforeningene, i arbeidet med utredningen. Utredningen skal lede til avklaring av tiltak 

som er nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på den aktuelle 

strekningen Hønefoss skole – Ullerål skole. Tiltak for optimalisering av skoleveien vil kunne 

være av ulik art og gjennomføringen kan ha ulik grad av kompleksitet. Noen tiltak vil kunne 

utløse egen planprosess, mens andre muligvis vil kunne gjennomføres med enklere midler. 

 

Rådmannen er av den mening at driften av Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole ikke kan gjennomføres før nødvendige trafikksikkerhetstiltak er 

gjennomført. Derfor må gjennomføring av slike tiltak sikres gjennom egen sak som forelegges 

kommunestyret for vedtak.  

 

Støyforhold 

Støyvurderinger har avdekket trafikkstøy fra Hovsmarkveien. Dette er forhold Fylkesmannen 

er opptatt av, og Fylkesmannens anbefalinger rundt dette temaet er fulgt opp i planforslaget. 

Det er lagt inn hensynssoner for støy i plankartet. Disse tilsvarer støysonene og har 

tilknyttede bestemmelser som ivaretar at uteområder blir liggende utenfor støysoner. 



Bestemmelsene ivaretar også at rom med støyfølsom bruk, som ordinære klasserom, ikke blir 

plassert slik i bygget at de utsettes for støy over anbefalte grenseverdier.  

 

 

Samlet vurdering 

Underveis i planprosessen har det vært dialog med prosjektgruppen for forprosjektet til nye 

Ullerål skole. Dette har medført at planforslaget som nå foreligger til vedtak er i samsvar med 

de faktiske byggeplanene for skolen. Siden området i dag benyttes til skolevirksomhet, og 

dette arealformålet videreføres i planen, er det ikke snakk om ny arealbruk, men en utvidelse 

av dagens. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av 

Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge for vekst. Rådmannen mener at planforslaget 

støtter opp under dette arbeidet. 

 

Ved vedtak av foreliggende planforslag kan bygging av nye Ullerål skole starte. Det vil kunne 

gi bedre forhold for både ansatte og elever ved skolen, samt andre som vil benytte anleggene 

på fritiden. Overføring av elever fra Hønefoss skole til Ullerål skole kan imidlertid ikke 

iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak er gjennomført. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

7. Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud 

8. Uttalelse, Statens vegvesen 

9. Uttalelse, Bane NOR 

10. Uttalelse, Brakar 

11. Uttalelse, Ringeriks-Kraft 

12. Kartskisse, Ringeriks-Kraft 

13. Uttalelse, Landbrukskontoret 

14. Uttalelse, Barnas representant 

15. Uttalelse, Kommuneoverlegen 

16. Uttalelse, Samarbeidsutvalget Hønefoss skole 

17. Uttalelse, Samarbeidsutvalget Ullerål skole 

18. Uttalelse, Arnt K. Modalen 

19. Uttalelse, Lars Lindstøl og Marianne Endrerud 

20. Uttalelse, Erna Elsrud-Bjerkheim og Thor Bjerkheim 

21. Trafikkanalyse 

22. Støyvurdering 

23. Arkeologisk rapport 

24. Notat vedr. eksisterende trær, Ullerål skole 

25. Skisse landskapsplan, forprosjekt Ullerål skole 

26. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 



27. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

28. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

29. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

30. Gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka 

31. Gjeldende reguleringsplan 82 Ullerålområdet 

32. Gjeldende reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER – 2. GANGSBEHANDLING
0605_ 43 3 DETALJ REGULERING

ULLERÅL OG HOV SKOLER

Utarbeidet av COWI, 20 .12.2017
Sist revidert 1 9 .4.2018

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
1 . gangs behandling i formannskapet 23.1.2018 , sak 1/18
Høring og offentlig ettersyn 27.1.2018 – 12.3.2018 .
2 . gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
2. gangs behandling i f ormannsk apet DATO, sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr Endring Dato Sign
01 Endringer etter offentlig ettersyn:

Endringer/ tilføyelser i § 0.2, § 0.8, § 1.3.1, § 1.3.5, § 2.4.1, § 3.1.1 og § 5.4.
Nye paragrafer: § 4.1.2 og § 5. 8

1 9 .4.2018 SAHS

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 den reguleringsgrense s om er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg, (pbl. 12 - 5 , ledd 1)

Barnehage BBH
Undervisning o_ B U 1 – o_BU2

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 2)
K jøreveg o_ SKV 1 – o_SKV3
Fortau o_ SF 1 – o_SF6
Gang - og sykkelveg o_ SGS 1 – o_SGS 4
A nnen veggrunn – tekniske anlegg SVT
A nnen veggrunn – grøntareal SVG
Kollektivholdeplass o_ SKH
Parkeringsplasser o_ S PP

3. Grønnstruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 3)
Friområde o_ GF 1 – o_ GF 3

4 . Hensynssoner , (pbl. 12 - 6 og 11 - 8 , ledd A.1)
Frisikt H140 _1 – H140_2
Støysoner H210 og H220
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FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Universell utforming , (pbl. § 12 - 7, ledd nr.4 og 29 - 3)
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Di skriminerings - og tilgjengelighetsloven),
teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad.
Gang - /sykkelveger, fortau og andre gangforbindelser skal ha maks 2 % tverrfall.

§ 0.2 Støy (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslinje T - 1442/2016
gjøres gjeldende for planen.
Det gjøres unntak for krav til støynivå utenfor fasade. Unntaket gjelder for fasade r som vender
mot Hovsmarkveien, hvor det tillates overskridelse av grenseverdiene for støynivå utenfor
fasade, for veitrafikkstøy. Unntaket gjelder lærerarbeidsrom, musikkrom, rom for kunst og
håndverk og liknende rom, men ikke for ordinære klasserom.

§ 0 .3 Forurensning (pbl. 12 - 7, ledd 3)
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det vurderes om det må foretas undersøkelser for å avdekke om det er forurensning i grunnen .

§ 0 .4 Kulturminner , (pbl. § 12 - 7, ledd 6)
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omta lt i lov om kulturminner § 8, ledd 2 .

§ 0. 5 Overvannshåndteri ng , (pbl. § 12 - 7, ledd 4 )
Overvann som genereres innenfor planområdet skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen
og unngå overbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nære kilden som mulig, slik at vannets
naturli ge kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

§ 0. 6 Geotekniske vurderinger , (pbl. § 12 - 7, ledd 12 )
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det følge en geoteknisk utredning.

§ 0. 7 Tilknytning til fjernvarmeanlegg , (pbl. § 12 - 7, ledd 8)
Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg.

§ 0.8 Bevaring av trær
Trær som er markert på plankartet skal i utgangspunktet bevares. Når enkelttrær utgår sk al det
reetableres nye trær av samme art som eksisterende. Før anleggsstart skal trærne innmåles.
Trærne skal beskyttes i anleggsperioden.
Unntak fra denne be stemmelsen kan gis dersom trerekken erstattes av en ny trerekke av
samme art, og det te samlet sett gir en bedre og mer helhetlig løsning for skolens uteareal.
Nye trær skal ved etablering ha en minimumshøyde på 3 meter.
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§ 1 . Bebyggelse og anleg g (pbl. § 12 - 5 ledd 1)
§ 1.1 Fellesbestemmelser
§ 1. 1.1 Dokumentasjonskrav ( pbl. § 12 - 7, ledd 1 )
Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av bebyggelse, jf. plan - og bygningslovens
§ 20 - 1 skal det sendes inn situasjonspla n i målestokk 1:200 eller 1:100. Den skal inneholde
følgende:

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
- Utforming av ut eområder med høydeangivelser o g materialbruk. Herunder kommer

utearealer for opphold, lek og beplantning
- Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
- Utvendig opplegg for renovasjon
- Utvendig belysning.
- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
- Atkomst forhold og eventuelle interne veier med snuplasser, parkeringsplass for

ansatte , Kiss and Ride og hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for busser og
maxitaxier og sykkelparkering.

- Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
- 3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
- Sol/skyggediagram
- Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
- Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
- Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
- D okumentasjon av ivareta kelse av støykravene og aktuelle støytiltak.

- Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur

§ 1.1. 2 Estetiske forhold ( pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Bebyggelse og anlegg skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet. Volum og materialbruk
skal tilpasses tiltakets funksjon.
Materialbruk på fasader og takflater skal ikke gi sjenerende lysreflekser.

§ 1.1.3 Vegetasjon (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Ved nyplanting skal det plantes vekster med lite pollenutslipp. Bjørk, or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

§ 1 .2 Barnehage (BBH)
§ 1.2. 1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Felt BBH omfatter areal regulert til barnehage, inkludert uteområde med tilhørende anlegg.

§ 1.2.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
Prosent bebygd areal (% - BYA) = 2 0 % BYA.
Parkering for barnehag en skal skje på område o_SPP. Parkering inngår derfor ikke ved
beregning av % - BYA for felt BBH.

§ 1.2.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Tillatt gesimshøyde for bygninger er maksimum 8 m over gjennomsnittlig planert terreng.
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§ 1.2.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
Utearealene skal være 6 ganger størrelsen av samlet innendørs leke - og oppholdsareal i
barnehage n. Utearealene skal sikres med g jerde med 1 m høyde . Det skal tilrettelegges for fri
ferdsel med port i vestre og østre del av gjerdet. Arealene skal ha brukbar beliggenhet med
hensyn til solforhold, helling og støynivå, og de skal ikke bestå av smale striper.

§ 1.2.5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkering for barne hagen skal skje på område o_SPP.
Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA .

§ 1.3 Undervisning (o_BU1 – o_B U2)
§ 1.3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14 )
Felt o_ B U1 og o_ BU2 omfatter areal regulert til undervisning , inkludert uteområde med
tilhørende anlegg. Arealene skal være offentlige.

I område o_BU2 inngår område for av - og påstigning hvor det skal være pl ass til:
- 2 skolebusser
- 1 maxitaxi
- 8 person biler

§ 1.3 .2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
For felt o_ BU1 og o_BU 2 er maks BYA % = 3 0 %

§ 1.3.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
For felt o_ BU1 og o_ BU 2 er t illa tt gesimshøyde for bygninger maksimum 1 3 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Nødvendige tekniske installasjoner på tak skal være samlet og
tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 1.3.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
Utearealene skal ha god beliggenhet med hensyn til solforhold, helling og støynivå, og de skal
danne helhetlig e sammenhengende område r innenfor feltene o_ BU1 og o_ BU2.

§ 1.3. 5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkerin g skal etableres på egen tomt.
Del av p arkering for ungdomsskolen, felt o_BU1, kan skje på område o_SPP.

Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.

For felt o_ B U1 avsettes minst 120 sykkeloppstillingsplasser . Minst 60 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ .

For felt o_ BU2 avsettes minst 200 sykkeloppstillingsplasser. Minst 100 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ.
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§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12 - 5 ledd 2)
§ 2.1 Fellesbestemmelser
§ 2 .1.1 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til offentlig samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Teknisk plan skal følge kommunalteknisk norm og godkjennes av kommunen.
Den skal vise:

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
- Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fylli nger.
- Belysningsplan
- Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.

Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 2.2 Kjøreveg (o_SKV1 – o_SKV3)
§ 2. 2 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SKV1 er offentlig kjøreveg (Hovsmarkveien).
Felt o_SKV2 er o ffentlig kjøreveg (Flattumveien)
Felt o_SKV3 er offentlig kjøreveg ( Elling M Solheims vei og Dronning Ragnhilds vei ).

§ 2. 3 Fortau (o_SF1 – o_SF6)
§ 2. 3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SF1 – o_SF6 skal være offentlig e fortau.

§ 2. 4 Gang - og sykkelveg (o_SGS1 – o_SGS 4 )
§ 2. 4 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SGS1 – o_SGS 4 skal være offentlig e gang - og sykkelveg er.
o_SGS3 skal stenges med bom som hindre r bilkjøring , men skolebuss kan tillates å kjøre på o_SGS3.

§ 2. 5 Annen veggrunn – teknisk e anlegg (SVT)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg innfor planområdet skal være offentlig
og benyttes til tekniske anlegg og sidearealer langs veg .

§ 2.6 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – grøntareal innfor planområdet skal være offentlig og
benyttes til tekniske anlegg og sidearealer lan gs veg.

§ 2.7 Kollektivholdeplass (o_SKH)
§ 2. 7 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Kollektivholdeplass o_SKH skal være offentlig og benyttes til bussholdeplass .

§ 2. 8 Parkering splasser (o_SPP)
§ 2. 8 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_ SP P skal v ære offentlig og benyttes til parkering.

Innenfor felt o_SPP skal hele parkeringsbehovet for felt BBH dekkes .
Sykkeloppstillingsplassene skal ligge nær inngangsporten til barnehagen .

Innenfor felt o_SPP kan deler av parkeringsbehovet for felt BU1 dekkes .
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§ 3 . Grønnstruktur (pbl. § 12 - 5 ledd 3)
§ 3.1 Friområde (o_GF1 – o_GF 3 )
§ 3.1 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_GF1 og o_GF 3 skal være offentlig e friområde r . Her tillattes ikke oppføring av
byg ninger eller annen bruk som er til hinder for områ dets formål som friområde.
Transport i forbindelse med tømmerdrift og andre skogskjøtselstiltak tillates i område o_GF 1,
samt tilrettelegging for dette gjennom etablering av skogsbilveg dimensjonert for
tømmertransport.

§ 4 . Hensynssoner (pbl. § 12 - 6 og 11 - 8)
§ 4.1 Sikrings - og støy soner
§ 4.1.1 Frisikt (pbl. § 11 - 8, ledd A.1) (H140_1 – H140_2)
I frisiktsoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5 m over tilstøtende vegbane.
Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt .

§ 4.1.2 Støysoner (pbl. § 11 - 8, ledd A.1) (H210 og H220)
Uteoppholdsareal skal ikke legges i rød støysone (H210) eller gul støysone (H220).
Bebyggelse kan føres opp i gul støysone (H220) dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold.

§ 5 . R ekkefølgebestemmelser
§ 5. 1 Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i felt for samferdselsanlegg skal det
foreligge godkjent teknisk plan, jf. kravene som er angitt i § 2.1.

§ 5.2 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt fo r bebyggelse og
anlegg skal det foreligge godkjent situasjonsplan, jf. kravene som er angitt i § 1.1.

§ 5.3 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal
brannvannskapasitet være sjekket og behov for eventuelle utbedrings tiltak avklart.

§ 5.4 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal det foreligge
dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak for det aktuelle feltet . Jf.
§ 0.2.

§ 5.5 Før det gis brukstillatelse til ny be byggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal utearealer
mv. være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan.

§ 5.6 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for beby ggelse og anlegg skal veg,
vann – og avløpsnett i planområdet være oppar beidet i henhold til godkjente tekniske planer,
og angjeldende bygg være koblet til nettet.

§ 5.7 Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal eventuelle
nødvendige avbøtende tiltak mot støy for det aktuelle feltet være ferdigst ilt.

§ 5.8 Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BU1 og BU2 skal alle fortau og gang -
/sykkelveger inne n for planområdet være ferdigstilt.



DESEMBER 2017 - REVIDERT 19. APRIL 2018
RINGERIKE KOMMUNE

D e ta l jre g u l e ri n g
U l l e rå l o g H o v s k o l e r
PLANBESKRIVELSE

ADRESSE COWI AS

Hvervenmoveien 45

3511 Hønefoss

TLF +47 02694

WWW cowi.no

OPPDRAGSNR. A0 97675

VERSJON 1

UTGIVELSESDATO 20 . 12 . 2017

UTARBEIDET TOKS /HEBE /SAHS

KONTROLLERT SPAA

GODKJENT KEDE





DETALJREGULERING ULL ERÅL OG HOV SKOLER
PLANBESKRIVELSE

3

Innhold

1 Innledning 5

2 Planprosess og medvirkning 6

3 Planstatus og rammebetingelser 9
3.1 Reguleringsplaner 9
3.2 Kommuneplan 10
3.3 Grønn plakat 11
3.4 Regionale og nasjonale planer, lover og retningslinjer 12

4 Dagens situasjon 14
4.1 Beliggenhet og adkomst 14
4.2 Veinett og trafikkmengder 15
4.3 Parkering 1 5
4.4 Gående og syklende 16
4.5 Kollektivtransport 17
4.6 Landskap og terreng 17

5 Beskrivelse av planforslaget 19
5.1 Planlagt arealbruk 19
5.2 Hovsmarka barnehage (felt BBH) 21
5.3 Hov ungdomsskole (felt BU1) 22
5.4 Ullerål skol e (felt BU2) 23
5.5 Samferdselsanlegg 27
5.6 Teknisk infrastruktur 29
5.7 Grønnstruktur 30
5.8 Universell utforming 31
5.9 Gjennomføring 31

6 Virkninger av planforslaget 32
6.1 Overordnede planer 32
6.2 Landskapsbildet 32
6.3 Grønnstruktur 34
6.4 Friluftsliv 35
6.5 Naturmiljø og naturmangfold 36
6.6 Kulturminner og kulturmiljø 38
6.7 Barn og unges oppvekstsvilkår 39
6.8 Samferdselsanlegg og traf ikk 40
6.9 Trafikksikkerhet 42
6.10 Geotekniske forhold 42
6.11 Mil jøforurensing 43



DETALJREGULERING ULL ERÅL OG HOV SKOLER
PLANBESKRIVELSE

4

6. 1 2 Overvann og flom 45
6. 1 3 Universell utforming 46
6. 1 4 Gjennomføring av planforslaget 47
6. 1 5 Samfunnsberedskap/ROS 47

Vedlegg 49

Referanser 50



DETALJREGULERING ULL ERÅL OG HOV SKOLER
PLANBESKRIVELSE

5

1 Innledning

Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens samfunnsdel for 20 15 - 2030 at
befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 2030, og at 70 % av
befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss - omr ådet. Ringerike kommune må jobbe aktivt og
målrettet for å t ilrettelegge for denne utviklingen. Utby gging av nye skoler og utvidelse av
eksisterende skoler er en viktig del av dette arbeidet.

Hensikten med planarbeidet:
T ilrettelegge for f remtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov.

COWI AS er engasjert av Ringerike kommune for å bistå i prosessen, og til å utarbeide planforslag.
Prosjektleder og kontaktperson hos Ringerike kommune avdeling Samfunn - og utbygging er Arne
Andersen. Saksbehandler på Areal - og byplankontoret er Ingrid Liseth .

Revisjon april 2018

Det kom inn 14 uttalelser ved offentlig ette rsyn. Disse er oppsummert og kommentert i et eget notat.
Uttalelsene har medført noen endringer og suppleringer av plankart og bestemmelser. Planbeskrivelsen
er oppdatert i henhold til disse endringene. Endringene er nærmere omtalt i kapittel 2.

Skolevei

V ed 1. gangs behandling av planforslaget 23.1.2018 i formannskapet (sak 1/18) bestemte
formannskapet at det skal fokuseres på å legge til rette for å etablere optimale skoleveiløsninger, også
utenfor selve planområdet. Flere av høringsuttalelsene gjelder og så skoleveien.

Tiltak for optimalisering av skoleveien vil kunne være av ulik art og gjennomføringen kan ha ulik grad
av kompleksitet. Noen tiltak vil utløse egen planprosess, mens andre kan gjennomføres med enklere
midler. Skolevei utredes derfor som ege n sak.
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2 P l an prosess og medvirkn i n g

Medvirkning i planprosessen

Diagrammet til høyre viser normal planprosess i
henhold til plan - og bygningsloven.

Lovverket gir klare føringer med hensyn til
medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige
myndigheter og andre sentrale parter i saken blir
varslet gjennom brev. I tillegg annonseres
planarbeidet i lokal presse, slik at også øvrige har
mulighet til å følge med og / eller komme med
innspill til planarbeidet.

En standard planprosess for reguleringsplaner har
fl ere runder der det bes om innspill. I første
omgang varsles oppstart, for å innhente innspill før
det utarbeides et konkret forslag. Deretter legges
forslaget ut til offentlig ettersyn. Ved behov kan det
være aktuelt med flere slike høringsrunder.
Ringerik e kommune bruker aktivt sine nettsider i
forbindelse med pågående planarbeider, og alt
planmateriale som legges ut til høring vil legges ut
her: www.ringerike.kommune.no.

Vurdering av konsekvensutredning

Arealplanen er vurdert i henhold til "Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og
bygningsloven", som har til hensikt å sikre at
hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning
under utarbeidelsen av planer. Forskriftens
kapit t el 2 § 6 tar for seg tiltak som alltid skal
konsekvensutre des, mens kapitel 2 § 8 tar for seg
tiltak som skal utredes , hvis det vurderes at de kan
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Vedlegg I til forskriften lister opp tiltak som alltid
skal utredes. Vedlegg II lister opp tiltak som skal
vurderes nærm ere.

Reguleringsplanen for Hov og Ullerål skoler skal tilrettelegge for utvidelse av eksisterende skolebygg
med tilhørende anlegg. I henhold til vedlegg I, nr. 24 skal bygg til offentlig tjenesteyting med et
bruksareal på mer enn 15 000 m² konsekvensut redes. I henhold til kapitel 2 § 8 skal reguleringsplaner
for bygg for offentlig eller privat tjenesteyting uansett vurderes ut fra kriteriene som er listet opp i
kapitel 3 § 10 . For å avgjøre om planarbeidet utløser behov for utarbeidelse av konsekvensutr edning
har en i oppstartsfasen gjort en overordnet vurdering av om det er sannsynlig at tiltakene som skal
hjemles i planen kan komme i konflikt med:

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense
og hensikt med planarbeid

• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Behandling av planforslaget i
kommunenes planutvalg

Planforslag legges ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget

Politisk behandling av
planforslaget i planutvalg,

før egengodkjenning i
kommunestyret

Figur 1 : Planprosessen
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› U tvalgte naturtyper eller prioriterte arter , (hensyn jf. Naturmangfoldloven) .
› Verdifulle kulturminner elle r kulturmiljø, (hensyn jf. Kulturminneloven) .
› Statlige eller regionale planretningslinjer - eller bestemmelser, (jf. P lan - og bygningsloven).
› LNF - områder.
› Folkehelse, f.eks. som følge av forurensing.
› Risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer.

Så langt en kan se er det lite sannsynlig at planen vil føre til vesentlige virkninger for miljø og
samfunn. Det er derfor ikke stilt krav om utarbeidelse av konsekvensutredning .

Oppstart av planarbeidet

Oppstart av planarbeid ble varslet 19.05.2017, med fr ist for innsending av merknader 19.06 .2017.
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Ringerike blad 20.05.2017.

Figur 2 . Kart med planavgrensning, brukt ved varsel om oppstart .

En har mottatt til sammen 9 merknader per brev og e - post. Sammendrag av, og kommentarer til
merknadene følger i eget dokument som vil følge saken til politisk behandling .

› Statens vegvesen
› Fylkesmannen i Buskerud
› Buskerud fylkeskommune
› Ringerike kommune, forurensningsmyndighet
› Ringerike kommune, VAR
› Hadelan d og Ringerike Avfallsselskap AS
› Brakar AS
› Sven Lekve
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Høring og offentlig ettersyn

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i
formannskapet 23.01.18, sak 1/18. Dette ble kunngjort elektronisk på kommunen s hjemmeside og
annonsert i Ringerikes blad 27.1.2018. Frist for merknader var 12.3.2018.

Det kom inn 14 uttalelser til planforslaget.
› Buskerud fylkeskommune
› Fylkesmannen i Buskerud
› Statens vegvesen
› Bane NOR SF
› Brakar as
› Ringeriks - Kraft AS
› Landbrukskontor et for Ringerike og Hole
› Representant for barn og unge i Ringerike kommune
› Ringerike kommune, Kommuneoverlegen
› SU Hønefoss skole
› SU Ullerål skole
› Arnt K. Modalen
› Lars Torstensen Lindstøl og Marianne Skogstrøm Endrerud
› Erna Lisbet Elsrud - Bjerkheim og Thor Bjerkheim

Sammendrag av uttalelsene, og kommentarer til dem, følger i eget dokument "Vurdering av uttalelser
ved høring og offentlig ettersyn av planforslag".

Endringer etter offentlig ettersyn

Endringer på plankartet:
› Tegnet inn hensynssoner støy H210 og H220
› Fjernet vendehammer i Follumveien
› Flyttet avkjørsel (pil) til o_BU2 fra Hovsmarkveien ca. 7 m vestover, og l agt inn ny avkjøring

(pil) til o_BU2 fra Elling M Solheims vei
› Fjernet seks trær som var foreslått regulert til bevaring
› Endret SVT til SVG langs o_SGS3
› Endret vegbredde til 5,5 m og fortau til 3,5 m i Elling M Solheims vei og Dronning Ragnhilds vei
› Endret vegbredde til 5,5 m i Flattumveien
› Endret fortau til 3,5 m bredde i Hovsmarkveien
› Tegnet inn gang - /sykkelveg o_SGS4 gjennom o_GF2

Endringer i regulerin gsbestemmelsene
Endringer / tilføyelser i § 0.2, § 0.8, § 1.3.5, § 2.4.1, § 3.1.1 og § 5.4.
› § 0.2 Presisering av støykrav
› § 0.8 Gitt mulighet for unntak fra bevaring av trær
› § 1.3.1 Redusert krav fra 10 til 8 personbiler i område for av - og på stigning for o_BU2
› § 1.3.5 Fjernet krav om nærhet til inngangsparti (for sykkelparkering)
› § 2.4.1 Lagt inn krav om bom på gang - /sykkelveg o_SGS3
› § 3.1.1 Presisert at skogsbilveg og tømmertransport tillates i friområde o_GF1
› § 5.4 Presisering av at krav om støytiltak gjelder for det aktuelle feltet
Nye paragrafer: § 4.1.2 og § 5.8
› § 4.1.2 Bestemmelse til støysoner
› § 5.8 Rekkefølgekrav om fortau og gang - /sykkelveger
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3 Pl an status og ramm ebetin gel ser

3. 1 Reguleringspl aner

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor a real regulert til offentlige bygninger og bygninger til
allmennyttige formål i g jeldende reguleringsplaner . Hov ungdomsskole ligger innenfor plan 155
«Hov smarka » , vedtatt 28.11.85, og Ullerål skole ligger innenfor plan 82 «Ull erålområdet», vedtatt
25.08.75 .

Planområdet tar også med seg Hovsmarka barnehage . Barnehagen og trafikal løsning for parkering
langs Hovsmark veien ble regulert i plan 334 , vedtat t 12.03.2009.

Figur 3 . Gjeldende reguleringsstatus i området.

Planområdet (deler av Hovsmarkveien) overlapper reguleringsplan 196 "Hovsmarkveien boligfelt"
vedtatt 22.12.1988.

I øst grenser planområdet til reguleringsplan 335 "Fv. 35 Hønengata" vedtatt 26.4.2012.
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3. 2 Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

Samfunnsdelen er kommune ns overordna styringsdokument, og tar stilling til langsiktige utfordringer,
mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Gjeldende
samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015 - 2030 er at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas høyde for at
det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 flere enn i dag.

Kommunen har identifisert en rekke delmål og tiltak som skal bidra til at d en overordnede visjonen
realiseres innen 20 30. Følgende er særlig relevant for dette planarbeidet:

Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70
% av befolkningsveksten skjer i Hønefoss - området, med
sentrum som midtpunkt, og med lokalsentre i nord (Øvre
Hønengata), sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at
det skal legges til rette for bygging av mange nye bo liger i
Hønefoss nord. Med nye boliger kommer behov for f lere
skole - og barnehageplasser. Ullerål og Hov skoler skal
utvides for å ta imot det økte elevtallet som forventes å
komme i denne delen av byen frem mot 2030.

Dersom dette målet skal nås er det en forutsetning at
skoletilbudet i kommunen dekker det økende behovet som
følger befolkningsveksten.

Det må også være høy kvalit et på skoletilbudet. Det betyr
blant annet at skolebygningene må være oppdaterte i
forhold til dagens standard, mht. bygningenes utforming,
utstyr mv.

Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at en
kan redusere transportbehovet. I bybebyggel se er det gode
muligheter for å begrense bruken av personbil ved å legge
til rette for at man kan bevege seg trygt til fots eller på
sykkel fra bolig til kollektivtilbud, s ervicetilbud, skole,
barnehage, f ritids - og aktivitetstilbud mv.

Energieffektiviser ing av kommunale bygg og anlegg
bidrar også til utslippsreduksjon.

Mål: Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn.

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

Mål: Ringerike skal være
et forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp.
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Kommuneplanens arealdel – gjeldende plan

Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk , og er et sentralt
virkemiddel for iverksetting av de overordna måls ettingene i samfunnsdelen. Gjeldende arealdel ble
vedtatt 30.08.2007. Ullerål og Hov skoler ligger innenfor areal avsatt til offentlig bygning. Hov
Barnehage og grøntområdene rundt Ullerål skole ligger i areal avsatt til friområde.

Figur 4 . Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007.

Kommuneplanens arealdel – pågående planarbeid

Forslag til revidert arealdel er under utarbeidelse. Planforslaget utarbeides med bakgrunn i ny
samfunnsdel, fastsatt planprogram, utredninge r og mottatte innspill. Frist for innspill om ny arealbruk
er utgått. Ringerike kommune jobber med planforslaget og anslår at arealplanen vil ferdigstilles i løpet
av 201 8 .

3. 3 Grønn plakat

Grønnstrukturen omfatter alle store og små naturpregede områder. Grun nlaget for vurdering av
grøntområdenes verdi er betydningen de har for rekreasjon (folkehelse og trivsel), landskap (det
visuelle inntrykket av byen) og natur (biologisk mangfold). Med dette som bakgrunn har Ringerike
kommune gjennom Grønn Plakat satt følg ende overordnede målsetting for grøntplanleggingen i
Hønefoss:
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Grønn plakat tar for seg grønnstruktur, landskapsverdier og lekeplasser, og ble vedtatt 30.11.2000.

3. 4 Regionale og n asjonale pl aner, lover og retningslinjer

Regional planstrategi for Buskerud 2 017 – 2020, Buskerud
Fylkeskommune

Dette er en strategisk plan som skal fremme helhetlig regional utvikling og gjøre regional planlegging
forpliktende og målrettet. Planen angir et sett med sentrale utfordringer som Buskerudsamfunnet står
overfor:

Figur 5 : Hovedtemaer i regional planstrategi, med underliggende utfordringer

Hovedmål:
Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre oppdeling og
splittelse av områdene.

Delmål:
1. Bevare sammenhengende grønnstruktur som knytter Hønefoss til større
frilufts - og naturområder
2. Bevare og knytte sammen grønne korridorer som b inder grøntområdene og
"bydelene" i Hønefoss sammen.
3. Sikre tilstrekkelig med gode grøntområder for den befolkningen som bor i byen
i dag, og for de nye innbyggerne som det er ønskelig at bosetter seg i byen.
4. Reparere mangler og utvide strukturen.
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Ringerike kommune er en av de sju største kommunene i Buskerud som til sammen utgjør 77 % av
innbyggerne i fylket og som de siste 10 årene har stått for 86 % av befolkningsveksten. Denne trenden
forventes å fortsette fremover. Med befolkningsvekst følger behov for å utvide kapasiteten på
kommunale tjenester som infrastruktur, helset jenester, skole - og barnehager.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging

Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og tettsteder, legge til
rette for verdiskapi ng og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uav hengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av
nedsatt funksjonsevne.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen

Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter pl an - og
byg ningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan - og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være
sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og anne n helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i
bruk til/eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Annet

Andre lover, forskrifter og statlige planretningslinje som følges og ivaretas, men som ikke
kommenteres nærmere i denne planbe skrivelsen:

› Plan - og bygningsloven.
› L ov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven ).
› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) .
› Lov om kulturminner (Kulturminneloven ).
› Statlig planretningslinje for klima - og energiplanle gging i kommunene .
› St. meld. nr. 34 (2006 - 2007), Norsk klimapolitikk .
› Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging .
› Den europeiske landskapskonvensjonen .
› Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helsevern.
› Retningslinje for behan d ling av støy i arealplanlegging.
› Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging .
› (Listen er ikke uttømmende)
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4 Dagens situasjon

I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, for å gi et innblikk i hvordan planom rådet
frams tår i dag. Kapittel 6 og 7 tar for seg ulike fagtema som berøres av planarbeidet, og der er dagens
situasjon nærmere beskrevet med fokus på de enkelte temaene.

4. 1 Beliggenhet og adkomst

Planområdet ligger i Hønefoss nord, på vestsiden av Hønengata. Hov ungdom sskole ligger inntil og
delvis inni Hovsmarka friområde. Skolen har adkomst fra Hovsmarkveien. Veien opp til skolen er
stengt for biltrafikk fra 08:00 til 15:00. Skolen har parkering langs Hovsmarkveien, på en
parkeringsplass som ble forlenget mot vest und er byggingen av Hovsmarka barnehage i 2009/2010.

Figur 6 . Planområdets beliggenhet.

Ullerål skole ligger sør for ungdomsskolen og er omkranset av villabebyggelse mot øst, sør og vest.
Adkomst og parkering ligger langs Hovsmarkveie n. For gående og syklende er det også
adkomstmuligheter fra Elling M Solheims vei i vest og fra Flattumveien i øst, via snarveier over
skolens uteområde.
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4.2 Veinett og trafikkmengder

Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hønefoss sentrum sammen. Å DT i Hønengata er
oppgitt til å være 17.700 kjt/døgn i Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Fartsgrensen er 50 km/t på
strekningen, og det er fortau på begge sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata er det ikke
kantstein som skiller kjørebane og holdeplas s fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 - sone. I Hovsmarkveien er det fortau på sørsiden
av veien.

Hovsmarkveien er kommunal veg med bredde på ca. 6m . Det er fortau på sørsiden av veien fra
Hønengata til bussholdeplassen nedenfor Hov ungdomsskole. Her er det fotgjengerovergang som
forbinder fortauet med gang - og sykkelveg som ligger mellom Hovsmarkveien og parkeringsplassen
ved ungdomsskolen og barnehagen. Gang og sykkelvegen fortsetter opp til Ringerikshallen. Det er
også en gang - og sykkelvegforbindelse inn mot boligområdet sør for Hovsmarkveien.

Fotgjengerovergangen er plassert i et område hvor det er mye aktivitet og kryssende trafikk, særlig når
skolen starter og slutter. Her skal gående og syklende krysse Hovsmarkveien samtid ig som mange
kommer med buss og noen blir kjørt av foreldre. Ansattparkeringen har også adkomst fra det samme
trafikkarealet. Videre går det en del trafikk til og fra Hov industripark. Her er det med andre ord en
miks av myke trafikanter, lette kjøretøy i form av privatbiler, og tunge kjøretøy i form av busser og
lastebiler. I forbindelse med VA - tekniske arbeider og fremføring av fjernvarmeledninger til Hov
ungdomsskole ble busslommen endret og adkomst til parkeringsplassen flyttet lenger vest.

Boliggatene rundt Ullerål skole har variert gatesnitt. Sørlig del av Elling M Solheims vei har fortau,
den nordre delen har ikke fortau og benyttes delvis til kantparkering. F lattum veien og Dronning
Ragnhilds vei er noe smalere og har ikke fortau. Flattumveien er sten gt for gjennomkjøring.

22.11.2017 vedtok vegmyndigheten i Ringerike kommune etablering av et nytt gangfelt i
Hov smarkveien umiddelbart nord for kryss et med Sagaveien.

4.3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har i dag 2 områder på hver side av hovedinngange n som kan benyttes for
parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes for kjøring av elever til og fra skolen.
Varelevering og taxi benytter seg av det samme arealet.

Ved Hov ungdomsskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som benytt es som
ansattparkering og parkering for besøkende. Det er skiltet med innkjøring forbudt opp mot skolen i
tidsrommet 07.30 - 15.00 for andre enn varetransport. Det ble observert parkerte biler i bakken opp mot
skolen i dette tidsrommet, noe som tyder på at f orbudet er vanskelig å overholde.
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Figur 7 . Parkering ved Hovsmarkveien Foto: COWI.

4. 4 Gående og syklende

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av veien. Kryssingsmuligheter over Hønengata er vist i
Figur 8 . Det er ett lysregulert gangfelt ved Hønen Allé som fortsetter i en gang - og sykkelvei inn mot
Olav Duuns vei. Det er ikke oppmerket gangfelt over Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs
Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei , og så gangfelt over til Ullerål skole. Langs Elling M.
Solheims vei er det fortau på strekningen fra gangfeltet og sørover langs grøntområdene ved skolen.

Figur 8 Tilrettelegging for myke trafikanter i området rundt skolene. Kartkilde: kart.188 1.no
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4. 5 Kollektivtransport

Ullerål og Hov skoler betjenes av en skolebuss som stopper i Flattumveien rett ved Ullerål skole. Det
kjøres en buss samlet for begge skolene. Flattumveien på vestsiden av skolegården er skiltet blindvei ,
og det er kun buss som har lov å kjøre på deler av Flattumveien nordover fra Dronning Ragnhilds vei.
Ved Flattumveien 38 er det en vendehammer for annen trafikk i Flattumveien.

4. 6 Landskap og terreng

Hov skole ligger i sørenden av Hovsmarka, og er på grunn av omkringliggende skog knapt synlig fra
Hovsmarkveien og bebyggelsen på flata nedenfor. Skolebygningene ligger på nivå 104 - 105 moh, det
vil si ca. 18 meter høyere i terrenget enn Ullerål skole. Idrettsbanen og uteoppholdsarealene til
ungdomsskolen ligger enda litt høyere i terrenget, med direkte forbindelse inn mot friområdene i
Hovsmarka.

Både nivåforskjellen og beliggenheten "midt i naturen" g ir skoleområdet en spesiell identitet. Det er
satt av rikelig med plass til ballspillbaserte aktiviteter, og lagt lite vekt på å tilrettelegg e for gode
oppholdsarealer og uterom for de ungdommene som ikke engasjerer seg i ballspill i friminuttene.

Figur 9 . Skråfoto av Hov ungdomsskole. Kilde: Gule Sider.
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Ullerål skole ligger nede på flata i boligområdet, med skog og natur som nær nabo i nord . Både nord
og vest for skolen er terrenget preget av bratte moreneskråninger, men skoletomten har ingen naturlige
høydeforskjeller som kan brukes til å skape et spennen de og utfordrende lekemiljø. Det er lagt opp
slake vol ler rundt fotballbanen for å gi en fysisk avgrensing mot omkringliggende boliggater. På
lekeplassen er det lagt opp hauger som tilfører litt variasjon i det ellers flate terrenget.

Figur 10 . Ullerål skole sett fra Dronning Ragnhil ds vei.

Figur 11 . Terrengrelieff.
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5 Beskrivel se av planforslaget

5. 1 Planlagt arealbruk

Mål for planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å t ilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov.

Skolene li gger på romslige to mter med god avstand til nabobebyggelse. Dette har betydning for
handlingsrommet med hensyn til høyder og volumer. Byggene skal ha høy kvalitet og god estetisk
utforming, og enkelt vedlikehold skal vektlegges. Foreliggende prosjekt for nybygg på Ullerål sk ole
viser at de n nye skolen vil få ganske lik beliggenhet som i dag, men reguleringsplanen er fleks ibel i
forhold til lokalisering og arealdisponering innenfor feltene .

Planområdet

Det varslede planområdet var ca. 94 daa. Eiendommen gnr/bnr 86/349, på hjør net mot Hønengata, og
et område nord for Hovsmarkveien vis a vis Ullerål skole, er tatt ut av planen, og planforslaget er
derfor noe mindre enn det varslede området. Planforslaget er ca. 91 daa stort.

Eiendommene i planom rådet er hovedsakelig kommunale, me d unntak av barnehagen og noen striper
langs veiene i området, hvor samferdselsformål dels kommer inn på privat grunn. For eksempel går
e iendomsgrensene i Elling M Solheims vei midt i veien og nytt fortau på nordsiden av Hovsmarkveien
vil medføre inngrep i private eiendommer.

Figur 12 : Planforslaget vist på flyfoto fra Google Earth.

Planområdet omfatter dagens skolet omter ved Hov og Ullerål skoler, Hovsmark a barnehage og
p arkeringsplassene til Hovsmarka barnehage og Hov skole lokal isert langs Hovsmarkveien.
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Hovsmarkveien inngår også i planområdet. For å sikre at relevante problemstillinger knyttet til
Hovsmarkveien kan løses og hjemles i reguleringsplanen er planområdet strukket helt ut til krysset
mot Hønengata. Delene av Elling M Solheims vei, Flattumveien og Dronning Ragnhilds vei som
ligger inntil Ullerål skoles utearealer er også tatt med i planområdet.

Figur 13 : Plankartet viser barnehage - og skoletomtene, grønnstruktur og forslag til løsning av trafik karealene.

Arealregnskap

Formål Feltnavn Areal i daa
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 1)
Barnehage (1161)
Undervisning (1162)
Sum areal denne kategori

BBH
o_BU

5,3
55, 6

6 1 , 0
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)
Kj øreveg (2011)
Fortau, offentlig (2012)
Gang - og sykkelveg (2015)
Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018)
Annen veggrunn – grøntareal (2019)
Kollektivholdeplass (2073)
Parkering (2080)

o_SKV
o_SF
o_SGS
o_SVT
o_SVG
o_SKH
o_SPP

7,2
3, 3
1,3
1,0
3,6
0,2
3,4
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Sum areal denne kategori 20, 1

GRØNNSTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr.3) 2,8
Friområde (3040)
Sum areal denne kategori

o_GF 9,7
9,7

Totalt alle kategorier 9 0 , 8

HENSYNSSONER
Frisikt
Gul støysone
Rød støysone

H140
H210
H220

0,03
22,3
8,3

5. 2 Hovsmarka barnehage (f elt BBH)

Område BBH er en videreføring av byggeområde for barnehage i tidligere reguleringsplan 334
Hovsmarka barnehage fra 2009. Områdets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret.

Rammene som er angitt i plan 334 fra 2009 videreføres i den ne planen. Se reguleringsbestemmelsene
for mer utfyllende informasjon om rammer og krav til felt BBH.

Parkering for barnehagen skal fortsatt skje på område avsatt til offentlig parkering, o_SPP, men
detaljeringen av parkeringsplassen er utelatt i ny plan.

Barnehagen er allerede i dag støyutsatt. Det stilles derfor krav om støyskjerm mot Hovsmarkveien
langs hele barnehagen. Dette er nytt i forhold til dren tidligere reguleringsplanen Kravet utløses hvis
det skal gjøres tiltak som krever brukstillatelse på b arnehagen.

Figur 14 . Skråfoto av Hovsmarka barnehage. Kilde: Gule Sider.
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5. 3 Hov ungdomsskole (felt BU1 )
Det er ingen ko nkrete planer for ungdomsskolen og d et er ikke tatt stilling til når ny Hov skole skal
rehabiliteres/bygges ny. D et er derfor ikke ønskelig å planlegge skoletomten i detalj. Det er likevel
hensiktsmessig å ta arealet med i planleggingen ettersom begge skolene påvirker hverandre s nærmiljø .

Hov ungdomsskole har i dag 230 elever. Skolen vurderes utvidet til en 3 - eller 4 - parallell
ungdomsskole. 4 - parallell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses ungdommer med
sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innføringsgruppe/gruppe for
minoritetsspråklige elever. En ser også for seg at det skal etablere s ny idrettshall ved Hov skole i en
senere fase.

Planforslaget viderefører i hovedsak rammene fra tidligere plan. Skoletomten fra reguleringsplan 155
Hovsmarka ble redusert litt ved vedtak av reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, da del av
byggeområdet ble endret til parkering og friluftsområde. Foreliggende planforslag innebærer en ny
justering mot friområdet (tidligere friluftsområde) slik at eksisterende sti inng år i friområdet.

Skolens byggeområde blir 33,5 daa. Tomten er kupert og har stigningsfor hold som er utfordrende i
forhold til krav om universell utforming. Skolens område utvides ned mot Hovsmarkveien i retning
Ullerål skole. I forhold til utnyttelse av tomten gir planforslaget stor fleksibilitet i forhold til plassering
av bygg og utforming av adkomst, interne veier og stier og skolens øvrige uteareal.

Figur 15 : Hov ungdomsskole, flyfoto sett fra vest. K ilde: bing.com/maps

Skoleområdene reguleres til undervisning . Dette formålet skal omfatte skolebygninger,
idrettsha ll/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt bussoppstillingsplasser. I
tillegg vil noe av parkeringsbehovet bli løst på område avsatt til offentlig parkering o_SPP. Dette gir
rom for nødvendig fleksibilitet i forhold til arealbruk. Detaljutforming av uteområ der og
trafikkområder knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med byggesaken. I
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reguleringsbestemmelsene er det derfor satt krav til at det må utarbeides en utomhusplan som viser
skolebyggene og de ulike funksjo nenes utforming og plassering.

Utnyttelsesgraden er endret fra "Tillatt utnyttingsgrad: 0,20" i gjeldende plan til % - BYA = 30 %.
Disse begrepene er ikke direkte sammenliknbare men endringen er ikke dramatisk.

Byggehøyde er i gjeldende reguleringsplan sat t til inntil 2 etasjer. Etasjer er ikke lenger gyldig måte å
angi høyde på i reguleringsplaner. T illatt gesimshøyde er i ny plan satt til maksimum 13 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Ut over dette tillates det oppbygg på tak for tekniske installasjo ner og
skjermvegger/rekkverk. Disse skal være samlet og tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over
gjennomsnittlig planert terreng.

5. 4 Ullerål skole (felt BU2)

Det skal bygges ny Ullerål skole på samme sted som dagens barneskole. Skolen planlegges og
dimensjo neres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn, med velkomstklasse for inntil 40 elever og
idrettshall i håndballstørrelse. Videre skal kulturskolen benytte arealer i skolen.

Planen omfatter også idrettshall i håndballstør relse i tilknytning til skolen ( ak tivitetsflate 25 x 45 m ) .
Den frie takhøyden (under dragere, lysarmatur osv.) skal være minst 7 m over hele aktivitetsflaten.
Hallen skal fungere som arena med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyttes til
undervisning i kroppsøving og av eleve r i SFO - tiden. Ettermiddag og kveld skal den være tilgjengelig
for idrettslag og nærmiljø.

Skolens område er i tidligere reguleringsplan delt i to av en gangveg over skolegården fra
Flattumveien til Klinikkveien. I foreliggende planforslag er h e le skolens område samlet i ett
byggeområde. Forslaget til reguleringsplan gir stor frihet til plassering av bygg og anlegg. Dagens
bebyggelse forutsettes revet, med unntak av den nyeste delen.

Skoleområdene reguleres til undervisning . Dette formålet skal omfatte sko lebygninger,
idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt bussoppstillingsplasser. Nytt
skolebygg er planlagt på samme del av tomten som eksisterende skolebygninger, mot nord. Utforming
av skolebygg, utearealer og plassering på tomten fremgår av illustrasjonene nedenfor. Planen gir også
rom for andre løsninger og bearbeiding av den valgte løsningen.

Utnyttelsesgraden er endret fra "U = 0,20" i gjeldende plan til % - BYA = 30 %. Disse begrepene er
ikke direkte sammenliknbare me n endringen er ikke dramatisk.

Byggehøyde er i gjeldende reguleringsplan satt til 2 etasjer. Etasjer er ikke lenger gyldig måte å angi
høyde på i reguleringsplaner. T illatt gesimshøyde er i ny plan satt til maksimum 13 m over
gjennomsnittlig planert terre ng. Ut over dette tillates det oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Disse skal være samlet og tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over
gjennomsnittlig planert terreng.
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Figur 16 : Uller ål skole sett fra vest, flyfoto av opprinnelig bebyggelse. Kilde: Gule sider

Figur 17 : Ullerål skole, dagens bebyggelse. Kilde: Gule sider.
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Figur 18 : Ullr, vinnerforslaget fra konkurranse om ny Ullerål skole. Illustr asjon: L2 Arkitekter

Figur 19 : Soneinndeling ny skole. Illustrasjon: L2 Arkitekter
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Figur 20 : Situasjonsplan, ny skole , vinnerforslaget fra Betonmast Hære Ringerike AS.

Støyforholdene ved skolen blir omtr ent som i dag. Det vil si at det er gul støysone på skolens uteareal
langs Hovsmarkveien. Skolens planløsning viser idrettshall og kulturdel / fellesdel nærmest
Hovsmarkveien (se figur 21 ). Skoledelen blir liggende mot syd. Både undervisningsrom og det
ves entligste av skolens utearealer kommer dermed i hvit støysone.
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Figur 21 : Snitt av planlagt ny skole, fra vinnerforslaget Ullr . Illustrasjon: L2 Arkitekter

Figur 22 : Planlagt skole lagt inn i terrengmodell . Illustrasjon: COWI

5. 5 Samferdselsanlegg

Veg og trafikkløsning

Vegsystemet i området vest for Hønengata er i reguleringsplan 82 Ullerålområdet (1975) planlagt
endret fra rutenett og kvartalstruktur til et system av samleveger og adkomstveger med liten grad a v
gjennomkjøring. Dette er ikke gjennomført og videreføres ikke. F oreliggende planforslag tar
utgangspunkt i dagens vegsystem, men med flere nye fortau tegnet inn.
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Kjøreveger

Hovsmarkveien reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Tilkobling mot Hø nengata er
tilpasset reguleringsplan 335 Fv. 35 Hønengata (2012).

Elling M . Solheims vei reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Dette er en endring fra
tidligere plan hvor del av Elling M . Solheims vei mellom Klinikkveien og Ole Vigs veg er regu lert til
gangveg.

Flattumveien reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Veien reguleres som i tidligere plan til
en blindvei.

Dronning Ragnhilds vei (syd for Ullerål skole) reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Dette
er en endring fra tidligere plan hvor Dronning Ragnhilds vei er regulert til gangveg mellom Sigrid
Undset vei og Flattumveien.

Frisiktlinjer og – soner er lagt inn i plankart og bestemmelser. Det er forutsatt forkjørsregulerte kryss.

Fortau og gang - /sykkelveger

Fra Hønengat a til bussholdeplassen ved Hov ungdomsskole reguleres det inn et nytt fortau. Fra
bussholdeplassen går fortauet over i en gang - og sykkelvei (eksisterende). Gang - /sykkelveien langs
Hovsmark veien reguleres med 3 m bredde og dagens linjeføring.

På sydsiden a v Hovsmarkveien reguleres det inn nytt fortau, mellom Olav Duuns vei og Flattumveien,
slik at det blir et sammenhengende system for gående mellom Hønengata og Sagaveien /
fotgjengerfeltet ved Hov ungdomsskole.

Langs vestsiden av Elling M . Solheims vei og n ordsiden av Dronning Ragnhilds vei reguleres det
sammenhengende fortau. Det er i dag fortau på deler av strekningen.

Gang - /sykkelveg på vestsiden av Ullerål skole videreføres med linjeføring som avviker fra tidligere
regulering, men samsvarer med dagens si tuasjon.

22.11.2017 vedtok vegmyndigheten i Ringerike kommune etablering av et nytt gangfelt i
Hov smarkveien umiddelbart nord for kryss et med Sagaveien. I planforslaget er dette fulgt opp ved å
legge en forbindelse fra gangfeltet over til gang - /sykkelvege n langs Hovsma veien.

Gang - /sykkelveger reguleres med 3,0 m bredde og fortau reguleres med 3 ,5 m bredde, med unntak av
den østligste delen av fortauet nord for Hovsmarkveien ( o_ SF 5 og o_ SF 6 ). Bredden på fortauet er her
redusert til 2,5 m av hensyn til eie ndommene.

Kollektivtrafikk

Det legges ikke opp til noen store endringer i forhold til kollektivtrafikk i området, men det blir bedre
gangforbindelser med fortau på begge sider av Hovsmarkveien, slik at det blir greiere å komme seg til
og fra bussholdeplass ene i Hønengata.
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Parkering

Parkering for barnehagen skal i sin helhet skje på område t som i planen er avsatt til parkering, o_SPP.
Parkering for skolene etableres på skolenes område, men del av parkering for ungdomsskolen kan skje
på område o_SPP. Det er i kke lagt opp til parkering i eller langs noen av kjørevegene i planområdet.

Parkeringskravene i planforslaget er skrevet med utgangspunkt i forslag til nye
kommuneplanbestemmelser for Ringerike. I reguleringsbestemmelsene er det satt følgende krav:

Barneh agen
› Parkering for barnehagen skal skje på område t o_SPP.
› Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
› Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
› Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avset tes til elbil.
› Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA.

Skolene
› Parkering skal etableres på egen tomt.
› Del av parkering for ungdomsskolen, felt o_BU1, kan skje på område t o_SPP.
› Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
› Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
› Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
› For fe lt o_BU1 (Hov) avsettes minst 12 0 sykk eloppstillingsplasser. Minst 60 av disse skal være i

takoverbygd sykkelstativ.
› For felt o_ BU2 (Ullerål) avsettes minst 200 syk keloppstillingsplasser. Minst 100 av disse skal

være i takoverbygd sykkelstativ.

5. 6 Teknisk infrastruktur
Skolebyggene og barnehagen er tilknyttet eksisterende kommunalt ledningsnett f or vann og avløp.

5.6.1 Vann

Hønefoss nord forsynes med vann fra kommunens hovedvannverk på Kilemoen. Det etablerte
grunnvannsanlegget er under utbygging både kapasitetsmessig (to nye grunnvannsbrønner og
høydebasseng) og renseteknisk med et nytt behandlingsanle gg. Dette gir god sikring av både
vannkvalitet og kapasitet.

5.6.2 Avløp

Avløp fra området føres til Monserud Renseanlegg. Også dette anlegget er under utbygging. Anlegget
utvides for å kunne håndtere den forventede befolkningsøkningen i regionen. Byggearbeidene skal
etter planen være ferdige våren 2019, og det nye renseanlegget forventes satt i full drift i løpet av
høsten 2019. Kapasiteten vil da være svært god.
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5.6.3 Fjernvarme

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har tildelt Vardar Varme fjernvarmekonsesjon i
Ringerike kommune med varighet til 01.01.2032. Konsesjonsområdet dekker store deler av de sentrale
områdene i Hønefoss, og tettbebyggelsen rundt byen. Ullerål og Hov skoler ligger innenfor
konsesjonsområdet og er allerede tilknyttet fjernvarmenettet.

F igur 23 . Utsnitt av kart som viser fjernvarmenettet i Hønefoss. Kilde: vardar.no/varme

5. 7 Grønnstruktur

Friområder

Delene av planområdet som i dag er regulert til friområde /friluftsområde mellom barnehagen og
ungdomsskolen videreføres med formål friområde . Foreliggende planforslag innebærer en justering av
grensen mellom ungdomsskolen og friområdet (tidligere friluftsområde) slik at en eksisterende sti
inngår i friområdet.

Øst for ungdomsskolen er et mindre område endret fra grønt for mål til byggeområde (skole).

Bevaring av trær

Langs Elling M Solheims vei er det en rekke med lønnetrær som reguleres til bevaring. De mer
frittstående trærne lengre sør langs Elling M. Solheims vei er en asal - art. Disse trærne har mange
skader, og er vur dert til ikke å være bevaringsverdige.

R ekken av aske trær som står vinkelrett på rekken med lønnetrær, ved dagens ansatt - parkering er også
vurdert. Treet lengst øst i rekken, samt treet som er nr. 2 fra skolebygningen er kraftige og av god
kvalitet . Disse ble vurdert reguler t til bevaring, men dette ble frafalt på grunn av konflikt med
foreliggende byggeplaner.
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I plankartet er trærne tegnet ut fra flyfoto. Plasseringen er derfor mindre nøyaktig enn om de hadde
vært målt inn. Det er mulig at trærne kommer i konflikt med planlagt fortau, og det er derfor lagt inn
bestemmelse om at trerekken kan erstattes av en ny trerekke, dersom dette samlet sett gir en bedre og
mer helhetlig løsning.

5. 8 Universell utforming

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengeli g fo r allmennheten , skal sikres tilgjengelighet
for alle brukergrupper . Dette er nedfelt i d iskriminerings - og tilgjengelighetsloven , plan - og
bygningsloven og forskrifter.

I planforslaget er det en enkel og lett forståelig overordnet struktur som skal gj øre det lett å orientere
seg i området. Den nedre delen av området har et naturlig flatt terreng som gjør det enkelt å få
tilfredsstillende stigningsforhold på veier og fortau.

Det kuperte terrenget på ungdomsskolen er en utfordring i forhold til tilgjenge lighet og universell
utforming . Planforslaget detaljstyrer ikke disponeringen av ungdomsskolens byggeområde. Det skal
være rom for å finne optimale løsninger ved detalj planlegging av en ny ungdomsskole, enten dette
innebærer å legge gangforbindelser i lang e, slake svinger eller å ta opp høydeforskjeller ved hjelp av
bygningenes plassering.

5. 9 Gjennomføring

Det meste av eksisterende bygningsmasse tilhørende skole ne skal på sikt fjernes. Det er foreløpig ikke
tatt stilling til hvordan de n ny e Hov skole skal utf ormes. De fremtidige utbyggingsprosjektene har ulik
tidshorisont. D et er Ullerål skole som skal utvikles først og her foreligger det et konkret prosjekt.
Oppstart av bygge arbeidene er planlagt så snart skolen stenger og sommerferien 2018 begynner.

5.9.1 Rekkeføl gekrav

Det er i reguleringsbestemmelsene fastsatt følgende krav som gjelder rekkefølgen i utbyggingen:

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt for bebyggelse og anlegg skal det:
› Foreligge godkjent situasjonsplan
› Brannvannskapasi tet være sjekket og behov for eventuelle utbedringstiltak avklart.
› Foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av st øykrav og aktuelle støytiltak

Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i felt for samferdselsanlegg skal det:
› Foreligge godkjent teknisk p lan

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal
› Utearealer mv. være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan.
› Veg, vann – og avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og

angjeldende bygg være koblet til nettet.
› Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak mot støy være ferdigstilt.
› Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BU1 og BU2 skal alle fortau og gang - /sykkelveger

inne n for planområdet være ferdigstilt.
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6 Virkninger av planfor slaget

Arealplanen er vurdert i henhold til "Forskrift om konsekvensutredninger for plane r etter plan - og
bygningsloven" og det er konkludert med at det ikke stilles krav om utarbeidelse av
konsekvensutredning. Dette er det nærmere redegjort for kapittel 2 Planprosess og medvirkning .

I det føl g ende redegjøres det for vurderingene som er gjort i planprosessen, og de forventede
virkingene av planforslaget. Det redegjøres også for tiltak som skal iverksettes for å sikre at
utbyggingen gjøres innenfor rammer so m ivaretar miljø - og samfunnshensyn.

6. 1 Overordnede planer

Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens samfunnsdel for 2015 - 2030 at
befolknin gen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 2030, og at 70 % av
befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss - området. Ringerike kommune må jobbe aktivt og
målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Utbygging av nye skoler og utvidelse av
eksisterende skoler er en viktig del av dette arbeidet.

God kvalitet på kommunale tjenester en viktig, både for befolkningens levekår og for
næringsutvikling. Utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg innenfor Hønefoss by er
fornu ftig arealdisponering som bygger oppunder målet om å redusere bilbasert transport. Videre
legges det ikke beslag på LNF - områder eller naturressurser når byggingen skjer på arealer som
allerede er tatt i bruk til utbyggingsformål.

Utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg i by er effektiv arealutnyttelse som bidrar til å
redusere bilbasert transport.

Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn i planarbeidet. Tilgjengelighet skal sikres for alle,
også for personer med nedsatt funksjonsevne .

Barn og unge ivaretas i planprosessen gjennom varslinger og offentlig ettersyn. Hensikten med
planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av Ullerål og Hov skole og gjennom det bedre
oppvekstforholdene for barn og unge .

Planforslaget er i tråd med komm uneplanen for Ringerike, og i tråd med regionale og nasjonale
føringer og strategier.

6. 2 Landskapsbildet

Det er ingen planlagte endringer for barnehagen og en eventuell videre utvikling av barnehagen
innenfor planens rammebetingelser vil ikke påvirke landskap sbildet.

Hov ungdomsskole ligger skjermet av skog i sørenden av Hovsmarka. Dagens skolebygg og anlegg er
knapt synlig fra omgivelsene. Det foreligger ingen planer om å fjerne vegetasjonen , verken mot marka
eller mellom skolen og Hovsmarkveien. Dersom det l ikevel skulle bli aktuelt er det kun fra en
begrenset del av bebyggelsen langs Hovsmarkveien at Hov skole vil være synlig fordi skole tomta
ligger mellom høye sandrygger. Ved eventuell bygging av ny ungdomsskole vil virkningen av denne
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på landskapsbildet av henge av bygningenes plassering og utforming. Dersom ny skole plasseres mer
eler mindre som i dag vil den eksponeres tilsvarende lite. Dersom ny skole legges nærmere
Hovsmarkveien kan den bli mer eksponert, men den vil ikke bryte silhuetten i landskapsbild et, fordi
terrenget nord for skoletomten er høyere enn en eventuell ny skole vil bli.

Ullerål skole l igger eksponert nede på flata omgitt av boligbebyggelse . Dagens skolebygg ligger i
nordøstenden av skoletomta, helt opp mot Hovsmarkveien og Hovsmarka med skogkledde sandrygger.
Den nye bebyggelsen vil erstatte den gamle på samme plassering.

Ettersom skolen blir liggende i forkant av vegetasjonsdekkede moreneskråninger, og skoletomta er
stor og åpen, vil ikke nybyggene oppleves som særlig dominerende i det o verordnede
landskapsrommet. Bebyggelsen blir større og mer kompakt enn eksisterende skolebygninger, men det
blir en relativt lav bebyggelse.

Regulert byggehøyde er 13 m, noe som er høyere enn de frittliggende småhusene i området, men
samtidig ikke høyt fo r nybygg i en bysituasjon.

Det er også god avstand til nabobebyggelsen langs Flattumveien i vest og Elling M Solheims vei i øst .

Figur 24 : Skolenes plassering i landskapet . Illustrasjon: COWI

Sol - og skyggeforhold

Sol - og skygg eforhold er vist i eget vedlegg. Dette viser sol - og skyggeforhold for hver time for:

› Vårjevndøgn, 20. mars kl 08 – 18 (19)
› Sommersolverv, 21. juni kl 08 – 20
› Høstjevndøgn, 22. september kl 08 – 18 (19)
› Vintersolverv, 21. desember kl 09 – 15
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For område B U2 (Ullerål skole) er det illustrert to varianter. Det er vist virkningen av det aktuelle
byggeprosjektet for sol - og skygge slik prosjektet nå er utformet og virkningen av prosjektet dersom
det ble bygget med maks høyder i henhold til reguleringsplanen. D et siste er å regne som
konsekvensen av planforslaget, mens det aktuelle prosjektet er det som mest sannsynlig blir realiteten.

Sol - og skyggestudiene viser at skolen vil ha meget gode solforhold, særlig på det store
sammenhengende utearealet på sydsiden.

Nabobebyggelsen langs Flattumveien vil få skygge fra nybygget tidlig på dagen, mens
nabobebyggelsen øst for Elling M Solheims vei får skygge fra nybygget på kveldstid.

Ungdomsskolen har gode solforhold og påvirker ikke sol - og skygge hos øvrig bebyggelse.

6. 3 Grønnstruktur

Planområdet berører både områder som er registrert med "Sto r verdi" og "Meget stor verdi" i temakart
for grønnstruktur. Fremtidig bebyggelse v il i all hovedsak lokaliseres i delene av planområdet som
a llerede er bebygd, noe som medfører at k onsekvenser i forbindelse med realisering vil være små.

Figur 25 . Utsnitt av " Grønn plakat " t emakartet for grønnstruktur . Kilde: Ringerike kommune

Planområder berører "Store landskapsverdier" som ikke bør omdisponeres, men ligg e r utenfor "Meget
store landskapsverdier". Det berører "Naturmark" og "Lekeplass" .

Planforslaget gir ingen vesentlige endringer av grønnstrukturen. Mellom barnehagen og
ungdomsskolen er grønn struktur fra tidligere reguleringsplaner videreført . Eksisterend e trær langs
Elling M Solheims veg reguleres til bevaring. Samlet sett får derfor planforslaget en liten positiv
konsekvens for grønnstrukturen .
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6. 4 Friluftsliv

Større sammenhengende natur - og kulturlandskapsområder har stor verdi for friluftsliv og rekreasjon ,
og det er viktig å sikre tilgang til marka fra byen og tettbebyggelsen rundt. Kommunen som
planmyndighet har ansvar for å tilrettelegge for frilu ftsliv gjennom arealforvaltningen. Det pågår
stadig planarbeid hvor det tas sikte på å endre arealbruken i om råder som benyttes til friluftsliv. For å
få en helhetlig oversikt og vurdering av friluftsområdene i o g rundt Hønefoss foretok Ringerike
kommune derfor en kartlegging i 2013.

På grunnlag av kartleggingsarbeidet ble det i 2014 utarbeidet en rapport hvor ek sisterende områder ble
klassifisert etter verdi som friluftsområde. Parkeringsplassen ved Hovsmarkveien fungerer blant annet
som utfartsparkering og innfallsport til Hovsmarka/Børdalsmoen, som i rapporten er klassifisert i
kategori A . For å komme i denne k ategorien må området ha meget store friluftslivsverdier. Det bør
være lett tilgjengelig for mange uten at man må bruke bil. Det bør også være tilrettelagt for flere
aktiviteter. A - områder er ofte i bruk hele året av mange personer. Hovsmarka/Børdalsmoen ha r fått
følgende beskrivelse: Tilgjengelig, godt tilrettelagt og god størrelse. Det er blant annet en
lysløypetrase her som benyttes som skiløype om vinteren.

Hovsmarka fungerer for øvrig også som forbindelse og innfallsport dersom en ønsker å beveges seg
f or egen maskin til naturområder videre mot nord (Hensmoen) nordvest (Eggemoen) og nordøst
(Kilemoen).

Figur 26 . Kartutsnitt som viser friområder nord for planområdet.
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Planlagt utnyttelse vil i all hovedsak være knyttet til dagens tomter, og nybygg forventes plassert på
samme sted som dagens bebyggelse. Sammenhengen med og tilgjengelighet til marka via etablerte
stier og traséer opprettholdes. Øst for ungdomsskolen er en etablert sti lagt inn i skolens område fordi
denne stien prim ært betjener skolen. Stien fra parkeringsplassen o _SPP gikk i tidligere plan gje nnom
byggeområde for ungdomsskolen. I foreliggende planforslag er byggeområdet for ungdomsskolen
tilpasset slik at stien ligger i foreslått friområde . Planforslaget får derfor en liten positiv konsekvens
for friluftslivet.

6. 5 Naturmiljø og naturmangfold

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet for å vurder er om prosjektet kan gjennomføres. Lovens formål er:

" … at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden .. .".

I plan forslaget sikres det at dagens friområde videreføres. Arealene som reguleres til samferdselsareal
er vegarealer omtrent som dagen situasjon. Arealene hvor skolebyggene skal oppføres er allerede
bebygd. I det følgende er den planlagte utbyggingen vurdert op p mot kravene i naturmangfoldlovens
§§ 8 – 12.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8. – Kunnskapsgrunnlaget

" … Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, na turtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet … "

Figur 27 . Milj o status.no
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I det te prosjektet består kunnskapsgrunnlaget av registrerte, offentlig tilgjengelige data. Det er også
foretatt befaringer i planområdet.

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er det ikke registret viktige naturtyper i nærheten av
skoletomtene . Nærmeste reg istrerte naturtyper som er underlagt særlig forvaltningshensyn ligger i
tilknytning til Randselva og Begna. Det er registrert én art av stor forvaltningsinteresse i vegkanten
nordøst for Ullerål skole. Arten liten stjernetistel er i rødlisten kategorisert som nær truet.

Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2 - sidig fortaus løsning , men nøyaktig
lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet etter at
plangrensen her ble justert.

Kunnskapsgrunnlag et vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre - var prinsippet

Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre - var prinsippet t illegges større vekt. "… Når det treffes en beslutning uten at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak … ".

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre - var prinsippet vurderes
følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 10. - Økosystemtilnærming og samlet
belastning

" … En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for … ".

Skoleutbyggingen innebærer ikke endret arealbruk, kun økt utnyttingsgrad og økt høyde på
bebyggelsen. En kan ikke se at prosjektet vil medføre belastning på økosystemer som er underlagt
særlig forvaltningshensyn.

Vurdering jf. natur mangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved miljøforringelse

" … Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter ...".

Det foreligge r ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre
vesentlig skade på naturmangfoldet.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

" … For å unngå eller begrense skader på naturmang foldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende
og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater … ".
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Det foreligge r ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av
planområdet foreligger forhold som utløser behov for å sette krav til spesielle teknikker eller
driftsmetoder for å beskytte naturverdier.

Det er en forutsetting at miljøfors varlige teknikker benyttes ved gjennomføring av prosjektet. Dette er
sikret gjennom lover og forskrifter som ansvarlig søker uansett er pålagt å følge i byggeprosessen.
(Plan - og bygningsloven, Forurensningsloven, byggeteknisk forskrift mv.).

Oppsummering

En vurderer at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 er tilstrekkelig
utredet og ivaretatt. En har ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at skoleutbyggingen vil
medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. D et er usikkert om registrert forekomst av liten
stjernetistel er innenfor planområdet. Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2 - sidig
fortaus løsning i henhold til planen.

6. 6 Kulturminner og kulturmiljø

Som en del av arbeidet med regulerings plan e n skal forhold knyttet til kulturminner vurderes. Det er
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Nærmeste funnsted er på
Rundtom, i skogen ved Ringerikeshallen og i skråningen vest for næringsområdet i Hovsmarkaveien.
Her e r det blant annet funnet kullgroper.

Gamle Ullerål skole ligger på en bak ketopp sør for Hovsmarksveien (S agaveien 32, gnr 87 bnr 40 ).
Dette er en toetasjes skolebygning i teglstein, oppført 1901. Skolebygningen har høy verneverdi . I
uttalelse fra fylkes kommunen (brev av 2O.O6.2OL2, ref .20L2/246e - 31.) påpekes dette og at n y
bebyggelse og andre tiltak i området bør ta hensyn til den eksisterende , verneverdige bebyggelsen.

Figur 28 : Gamle Ullerål skole (Kilde: Google maps)
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Fjern virkning vil ikke være en reell problemstilling i forhold til Gamle Ullerål skole. Gamle Ullerål
skole ligger 15 m høyere enn Ullerål skole og med god avstand både til Hov og Ullerål.

Figur 29 : Forholdet mellom kulturminnet Gaml e Ullerål skole og de nyere skolene.

6. 7 Barn og unges oppvekstsvilkår

Barn og unge
Plan - og bygningsloven, forskrift for rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, samt
temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan - og bygningsloven setter fø ringer, anbefalinger
og regler for hvordan barn og unge skal tas hensyn til i planleggin g. Det er sterk forankret i plan og
bygningsloven ved formålsparagrafen, der det står at «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til
beste for den enkelte, samfunnet o g framtidige generasjoner» og «Prinsippet om universell utforming
skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensyn til barn
og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene».

Elevene vil i byggeper ioden ha undervisning i midlertidige lokaler. Det er viktig å ha et godt skille
mellom myke trafikanter og anleggstrafikk. Det vil være en del skoleelever som må passere
anleggsområdet på vei til den midlertidige skolen.

Den nye idrettshallen vil benyttes i forbindelse med skoledriften, samt til idrett og kulturaktiviteter på
kveldstid. Kapasiteten vil sørge for at ulike idretter og kulturaktiviteter kan ha øvinger og annet
opplegg i hallen. Dette sørger for variert tilbud til barn og unge.

Trafikksituasj onen rundt skolen vil forbedre seg når en får en helhetlig løsning. Dette er positivt for
barn og unge, som ofte ferdes med sykkel eller til fots. Sammenhengende gang - og sykkelveinettet vil
bli forbedret. Dette sikrer tryggere ferdsel til og fra skolen, s amt på fritiden.



DETALJREGULERING ULL ERÅL OG HOV SKOLER
PLANBESKRIVELSE

40

6.8 Samferdselsanlegg og trafikk

Det er i forbindelse med planarbeidet utført en trafikkanalyse. Denne belyser endringer og
konsekvenser for trafikken i området som følge av økt elevtall ved skolene. Trafikkanalysen følger
som eget vedlegg. He r gjengis konklusjonen fra rapporten:

Etter oppførelse og idriftsettelse av de to nye skolene på Hovsmarkveien i 2022 forventes trafikken
på Hovsmarkveien å stige med ca. 630 kjøretøyer/døgn, foruten den alminnelige trafikkveksten på
veinettet. Den økende trafikkmengden vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ikke kan
avvikle trafikken i morgen - og ettermiddagsrushet uten store forsinkelser og kødannelser på
sideveiene. Det vil derfor være nødvendig å ombygge krysset til et lysregulert kryss med separate
høyresvingsbaner på Hønengata, for å sikre en akseptabel trafikkavvikling.

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning. Med de to nye
skolene vil enda flere elever ha behov for å ferdes langs og på tvers av Høne ngata. Det anbefales
at strekningen gjennomgår en helhetlig ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker. Det
omfatter etablering av sikre forhold for myke trafikanter i form av gang - og sykkelvei samt løsning
av trafikkavviklingsproblemene i krysse ne som vurderes å være hovedårsaken til de mange
ulykkene.

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkveien om til et signaregulert kryss med
høyresvingsbaner og det etableres en sammenhengende gang - og sykkelvei langs Hønengata.

Ullerål skole
Ved U llerål skole er det mulighet for å sikre en bedre adskillelse av bilister og myke trafikanter, og
dermed skape en mer sikker skolevei i fremtiden. Biltrafikken vil fortsatt primært benytte
Hønengata og Hovsmarkveien hvor tilkomst til p - plass og Kiss & Ride også må være fra
Hovsmarkveien i fremtiden. Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparkeringsplasser.

Det anbefales at skolens inngang og sykkelparkering plasseres med utgang mot sør omtrent midt
på tomta med gang - og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling M. Solheims Vei. Kryssingen ved
Elling M. Solheims v ei og Klinikkveien vil være svært viktig for de myke trafikantene. Det anbefales
her at krysset etableres med opphøyd gangfelt for å markere krysningsområdet samt redusere
kjøretøyenes hastighet .

Hov Ungdomsskole
Ved Hov ungdomsskole anbefales det å etablere en Kiss & Ride øst for det eksisterende
krysningspunktet på Hovsmarkveien, hvor bilister som skal levere/hente elever ikke ledes forbi
krysningsstedet. Det krever en oppgradering med fast bel egning og belysning av den nåværende
stiforbindelsen mellom Hovsmarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer
til parkering, vil den eksisterende parkering fastholdes slik den er i dag. 120 nye
sykkelparkeringsplasser bør etableres tet t på skolens inngang.

Den myke trafikken til ungdomsskolen fra sør, vil også i fremtiden benytte Hønengata og
Hovsmarkveien. Det anbefales derfor at det skapes sammenheng i gang - og sykkelvegnettet på
strekningene ved å etablere gang - og sykkelvei, hvor de t i dag er to 'missing links'.

Tabell 1 - 3 viser trafikktall for dagens situasjon og fremtidig situasjon henholdvis med og uten
utbygging av skolene.
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Tabell 1 : Trafikktall, nåværende situasjon

Vei ÅDT2017 Andel
tungtrafikk

Antall le tte Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 17700 10 % 15930 1770 50

Hovsmarkveien 3700 2 % 3626 74 30

Flattumveien 40 1 % 40 0 30

Elling M. Solheims vei 700 1 % 693 7 30

Dronning Ragnhilds vei 600 1 % 594 6 30

Tabell 2 : Tra fikktall, fremtidig situasjon, uten økt trafikk fra nye skoler

Vei ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

Antall lette Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 21800 12 % 19435 2319 50

Hovsmarkveien 4500 2 % 4424 97 30

Flattumveien 50 1 % 48 1 30

Elling M. Solheims vei 850 1 % 845 9 30

Dronning Ragnhilds vei 730 1 % 725 8 30

Tabell 3 : Trafikktall fremtidig situasjon, med økt trafikk fra nye skoler

Vei ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

Antall lette Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 22100 11 % 19878 2258 50

Hovsmarkveien 5100 2 % 5002 94 30

Flattumveien 70 1 % 68 1 30

Elling M. Solheims vei 890 1 % 886 9 30

Dronning Ragnhilds vei 770 1 % 766 8 30
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6. 9 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhetsmessige utfordringene på Hønengata prim ært relaterer seg til
trafikkavviklingen. Trafikkmengdene på strekningen er store og kryssene har ikke tilstrekkelig
kapasitet til å avvikle sideveistrafikken (de fleste av kryssene er vikepliktsregulerte). Det gir opphav til
en mer risikobetont kjørsel, o g leder trafikken ut på det omkringliggende lokalveinettet. En forbedring
av trafikksikkerheten på strekningen som helhet vil derfor kreve en betydelig ombygging.

Ombygging i krysset Hovsmarkveien/Hønengata vil bidra til en forbedring av trafikksikkerheten
generelt, men vil også bety en bedre avvikling av trafikken i skolenes nærhet. Dermed vil færre
benytte de mindre beferdede lokalveiene nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjengere og
syklister er størst. Krysset inngår imidlertid ikke i denne planen.

De anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede parkeringsløsninger,
sykkel - og gangveier m.m. vil også bety forbedring av trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister
på vei til skolene.

6. 1 0 Geotekniske forhold

Figur 30 Planområdet består ifølge NGU's database av fyllmasser og tykk havavsetning. Kilde:NGU

Ullerål skole

Ullerål skole ligger i grensesonen mellom marint avsatt leire og elveavsatte masser av sand og grus.
Vestover forventes derfor større innslag av leire. Østover (mot Hønengata) forventes mer sand og grus.
Tidligere grunnundersøkelse fra Hov alle (øst for Hønengata) viser sand og grus til store dybder.
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Løsmassekart viser fyllmasser på og rundt tomt, men sier ikke noe om dybden på di sse. Man kan anta
noe grove masser i topplagene.

Dagens terreng ligger fra ca kote 87 - 90. Tomten er forholdsvis flat, men grenser mot bratt skrent opp
mot Hovsmarka mot nord. Det er ikke registrert kvikkleire i undersøkelsene.

Totalsonderingsplottene vise r i grove trekk sand og grus ned til kote 80 - 83. Under dette er det
(skolegården og gymsal) registrert et meget fast gruslag med varierende tykkelse (Rapport
grunnundersøkelse, Arkimedum AS, 19. nov. 2016).

For Hov skole foreligger det ikke noen grunnunder søkelser av nyere dato. Det stilles derfor som krav i
bestemmelse om at det må foretas vurdering av grunnforholdene før utbygging kan finne sted.

6. 1 1 Miljøforurensing

6.11.1 Forurensing i vann og grunn

Deler av planområdet er i fagsystem for grunnforurensning hos Mil jødirektoratet
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ angitt som TYRIMYRA AVFALLSPLASS (lokalitet
ID 2384) Forurenset område: 2384 - E.

Figur 31 . Utsnitt fra grunnforurensning hos Miljødirektoratet . Gult angir påvirkningsgra d 2.
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Påvirkningsgrad 2 (gul): Liten/ingen påvirkning med dagens areal/resipientbruk. Påvirkningsgrad 2
kan benyttes ved førstegangsregistrering av en lokalitet dersom dokumentasjon viser at forurensningen
på området ikke spres og ikke er i konflikt med dag ens arealbruk. Påvirkningsgrad 2 brukes for øvrig
på lokaliteter som enten er undersøkt, tiltaksvurdert, er under overvåking eller er avsluttet med ingen
eller begrenset opprydding.

De aktuelle tomtene som skal benyttes til skoleformål er ikke definert som å være påvirket. Det ble
ikke krevd spesielle tiltak i forbindelse med etablering av Hovsmarka barnehage plan id 334 og
tilhørende parkeringsplass.

Overvåking av vannkvalitet

Mulig forurensning fra Tyrimyra avfallsplass vil ut fra topologiske forhold mest sannsynlig følge
bekkedraget som kommer inn nordvest i planområdet. Bekken overvåkes og det tas årlig prøver av
vannet.

Prøver tatt på oppdrag fra Ringerike kommune 5.9.2017 kommenteres slik av Eurofins Environment
Testing Norway AS , som har utført testi ngen:

Resultatene på metaller her er ikke høye. De verdiene som stikker seg ut her er jern og
ammonium på de to første prøvene. De ligger over anbefalte verdier på grenseverdier i
drikkevannsfor s kriften, se vedlegg.

Det vil ikke være farlig om man leker i og omkring disse vannområdene.

6.11.2 Støy

Det er beregnet veitrafikkstøy for barnehagen, ungdomsskolen og barneskolen og område t langs
Hovsmarkveien. Beregningene gjelder for år 2017 (nåsituasjon) og framskrevet til år 2030, med og
uten økt trafikk/støy som fø lger fra større kapasitet ved skolene Ullerål og Hov i Hovsmarkveien.

For nordøstre del av barnehage n er støynivået fra veitrafikk i hvit sone (Lden 55) uavhengig av
beregningsår og økt trafikk fra nye skoler i Hovsmarkveien. For uteoppholdsområdet mellom
barnehagen og Hovsmarkveien vil det være behov for en støyskjerm/voll for å sørge for at støynivået
kommer ned i hvit sone. Også dette er uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs Hovsmarkveien har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. Støyøkning fra al minnelig trafikkvekst fra
dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes
støynivået (gul sone) ytterligere med opptil 1 dB.

Mesteparten av områdene BU1 (Hov u. skole) og BU2 (Ullerål skole) samt ut eoppholdsarealer,
inklusive lekeplasser ved BU2, har støynivå fra veitrafikk i hvit sone uavhengig av beregningsår og
økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2 har støynivåer i hvit eller gul sone for
fasade og u teoppholdsarealer som vender mot BU2. Støyøkning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens
nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes
støynivået ytterligere med opptil 1 dB.



DETALJREGULERING ULL ERÅL OG HOV SKOLER
PLANBESKRIVELSE

45

6.11.3 Luftforurensing

Biltrafikk er som oftest den viktigs te kilden til luftforurensning . De største lokale
forurensningsproblemene knyttet til biltrafikk, er risikoene for helseskade ved høye konsentrasjoner av
svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Veitrafikken medfører også utslipp a v blant annet
karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2), benzen, bly og svoveldioksid. Utslippet av
nitrogenoksider (NOX) kan bidra til dannelsen av bakkenært ozon. Utslipp av karbonmonoksid (CO)
påvirker ikke den lokale luftkvaliteten, men har negativ virk ning på klimaet globalt.

I forbindelse med områderegulering «Øvre Hønengata øst» vises det til at det er stort sett bare langs
svært trafikkerte trafikkårer og i større byområder at større arealer er utsatt for luftforurensning som
overskrider grenseverd iene. I tillegg kan det forekomme punktkilder. Forenklede beregninger i
forbindelse med dette arbeidet viser at den røde sonen vil strekke seg mindre enn 5 m fra vegkanten,
mens den gule sonen strekker seg mindre enn 10 m fra vegkanten. Sonenes utbredelse avhenger blant
annet av piggdekkbruk. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i en piggdekkandel på 50 %. Hvis
piggdekkandelen er lavere enn dette, vil også luftforurensningssonene bli mindre (jfr.
Områderegulering Øvre Hønengata øst, støy og luft, 10.06.20 13)

Avstand fra Ullerål skole til Hønengata og at det ikke er noen større bedrifter med utslipp til luft ,
tilsier at det er liten sannsynlighet at det er større utfordringer knyttet til luftforurensing. Samlet
vurderes at luftforurensningsnivåene ikke vil være til hinder for planlagt bruk. Men det anbefales at
luftinntak legges på taket på bygningene og at det benyttes støvfilter. En bør spesielt unngå å ha
luftinntak nær parkeringsplasser.

6. 1 2 Overvann og flom

Overvannet er en ressurs som bidrar med vannforsy ning til vegetasjon, fornyelse av grunnvann og
avrenning til vassdrag. Rundt Hønefoss ligger det store områder med grunnvannsressurser under
grusmoene og sandslettene langs Begna, Randselva og Storelva.

Generelt er området sør for Ullerål utsatt for kjell eroversvømmelser. Klimaet er i endring og
problemene forventes og forsterkes i fremtiden d ersom en ikke har et bevist fo rhold til hvordan
overvannet bør håndteres .

Området på nordsiden av planområdet er pr i dag dekket av skog, og skog har en stor naturli g evne til
fordrøye regnvann samt absorbere vann som følge av snøsmelting. Dersom denne skogen hog ges vil
det erfaringsvis endre avrenningsfaktoren kraftig.

Videre u tbygging av skoletomtene kan påvirke dagens vannbalanse i området. Vegetasjonsdekkede
area ler mister sin naturlige infiltrasjonsfunksjon når det etableres store tette flater i form av asfalterte
plasser og bygg med store takflater.

Ved ekstreme nedbørsforhold bør en ha en beredskapsløsning for flomvann. Det er mulig å legge til
rette for etabl ering av en flomvei langs Hofsmarkveien, over Hønengata og videre langs Hov Allé,
frem til naturlig bekk ved Hov barnehage.

Å ta i bruk veibanen er en relativt enkel og rimelig løsning for effektiv håndtering av flomvann, men
det krever at en er oppmerksom på at det ikke etableres barrierer som kan hindre vannet eller lede det i
uønskede retninger. Fartsdempende tiltak kan for eksempel utgjøre fysiske hinder for vannet. Videre
kan opphøyde fortau benyttes til å lede vannet dit en vil ha det, men de kan også ha motsatt virkning
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dersom en ikke er oppmerksom på terrengnivåer og vannets naturlige bane ved en flomsituasjon.
Langs Hovsmarkveien må avkjøringer løftes for å hindre vannet fra å renne mot et naturlig lavbrekk i
Elling M Solheims vei. Dersom flomvannet ender her fremfor i bekken ved Hov Allé vil det føre til
skade på eiendommer.

Figur 32 Aktsomhetssone for flom, NVE Atlas

Håndtering av overvann i normal nedbørs - og smeltevannsituasjon bør i størst mulig grad løses lokalt
etter naturens egne prinsipper ved å infiltrere vannet i grunnen i stedegne masser. Dersom massene har
dårlig infiltrasjonsevne kan situasjonen avhjelpes ved å bytte ut massene med mer egnede masser,
alternativt kan en anvende steinmagasiner, kubeløsninger eller andre typer fordrøyningskammer.

De overnevnte anbefalingene er fulgt opp i planforslaget. Det er satt krav til lokal overvannshåndtering
med fordrøyning og infiltrasjon så nære kilden som mulig, slik at vannets naturlige kretsløp
opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

6. 1 3 Universell utforming

Skoleanlegg er viktige sosiale arenaer hvor mange aktiviteter for elever og voksne finner sted. Elevene
får her tilført mye av sin grunnleggende sosiale erfaring og kompetanse. Foreldre og foresatte
forutse ttes å delta i et samspill mellom hjem og skole som tidvis innebærer å være tilstede på skolen
for å delta på møter, eller andre aktiviteter. Det fordrer et skoleanlegg hvor universell utforming er
integrert som en naturlig del av anlegget og hvor alle bru kerne kan følge samme bevegelsesmønster og
delta i ordinære aktiviteter på like vilkår.

Vesentlige momenter å ta med seg i planleggingen er:

› Enkel og logisk planløsning: Helheten i anlegget skal ivaretas i forhold til terrengtilpasning og
overordnet utform ing av anlegget.
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› Orientering og tilgjengelighet: Enkel orientering og lesbarhet, få nivåer og korte avstander
mellom enhetene. Det skal være enkelt å finne inngang og skille mellom ulike innganger.
Adkomstveg og hovedinngang skal være den samme for alle be søkende.

› Enkle forbindelseslinjer: Interne forbindelser mellom ulike deler av anlegget skal være lett
lesbare og tilgjengelige. Det skal være samme bevegelsesmønster for alle.

› Ledelinjer, belegg: Ulike kantmarkeringer og elementer i belegget gjør det enkle re å finne frem.
Det er også viktig at man bevisst bruker underlagsmaterialer som gir lett fremkomst også for
bevegelseshemmede.

› Lek og sanseopplevelser: Uteanlegget må inneholde utfordringer og opplevelser for alle. Det skal
være områder som gir mulighet for både stillhet og aktivitet og elementer som stimulerer sansene.
Helstøpt gummibelegg, i stedet for sand/grus gjør at alle kan nå frem til lekeinnretninger.
Forurensningskilder, planter og materialer som kan gi astma/allergiproblemer unngås.

Skolene bli r universelt utformet i henhold til gjeldende krav om universell utforming, og Regjeringens
handlingsplan for universell utforming. Utfordringene for Ullerål skole er små. Hov skole ligger
vesentlig høyere og har et mer krevende terreng, og det vil være sv ært krevende å utforme adkomsten
fra bussholdeplass og opp til skolen i tråd med gjeldende føringer. Dette må derfor vies spesiell
oppmerksomhet i forbindelse med utforming av uteområdet.

6. 1 4 Gjennomføring av planforslaget

Byggearbeidene på Ullerål skole vil s tarte opp sommeren 2018. Anleggsvirksomheten vil først og
fremst påvirke skolen som midlertidig må flytte sin virksomhet. Skolen ligger midt i et boligområde
og for naboene vil det nødvendigvis bli en periode med anleggstrafikk og byggearbeider.
Trafikkavv iklingen i området vil bli påvirket i akseptabel grad og framkommeligheten vil ikke bli
vesentlig påvirket.

Det foreligger ikke konkrete planer for utvidelse av Hov skole. Når det eventuelt blir aktuelt med
bygge - og anleggsarbeider på Hov vil det i mindre grad påvirke naboene enn ved utbygging av Ullerål
skole. Anleggsgjennomføringen må planlegges slik at adkomst til barnehagen og friområdene sikres
på en forsvarlig måte.

6. 1 5 Samfunnsberedskap/ROS

I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen er det gje nnomført en risiko - og sårbarhetsanalyse.
Analysen er gjort på bakgrunn av innhentet grunnlagsdokumentasjon, lokalkunnskap og kunnskap om
tiltaket som planlegges etablert. Analysen følger som vedlegg.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede he ndelser viser at risikonivået er lavt. Det er
ikke funnet uakseptabel risiko eller risiko som medfører endring av plan forslaget . Følgende avbøtende
tiltak bør vurderes i forhold til støy og bruk av transportnettet for gående og syklende:

› Plassere nybygg på Ullerål skole i nordre del av tomten, slik at de skjermer mest mulig av
utearealet mot støy.
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› Planløsning av Ullerål skole med mindre støyfølsomme arealer mot nord.

› Støyskjerm mot Hovsmarkveien langs barnehagen

› Etablere et sammenhengende nett av gang - /sykk elveger og fortau i området.

Plassering av nybygg på Ullerål skole og planløsningen av skolebygget slik det er prosjektert er i tråd
med disse anbefalingene.

Behovet for støyskjerming av barnehagen er uavhengig av utbygging av økt trafikk til nye skoler. Ved
eventuelle tiltak som krever brukstillatelse i barnehagen, vil r ekkefølgebestem melse om avbøtende
tiltak komme til anvendelse.

Ved å regulere flere nye fortau legger planen til rette for å etablere et sammenhengende nett av gang -
/sykkelveger og fortau i området. Dette blir primært et transportnett for gående. For syklende blir de
nye fortauene et alternativ til å sykle i kjørebanen.
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Vedl egg

Vedlegg 1 : Trafikkanalyse Hønefoss nord, COWI 20.4.2017

Vedlegg 2 : Sol - og skyggestudier, COWI 12.12.2017

Vedlegg 3: Risiko og sårbarhetsanalyse, COW I 19 .12.2017

Vedlegg 4 : Støy vurdering , COWI 15 .12.2017
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Oppsum mering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1 Buskerud fylkeskommune,
12.3.2018

Registrering er utført og det er
ikke funnet automatisk fredete
kulturminner

Kan ikke se at tiltaket vil virke
negativt inn på Gamle Ullerål
skole, so m har høy verneverdi.

Følgelig ingen merknader

OK

OK

OK

Arkeologisk rapport er
vedlagt planforslaget

2 Fylkesmannen i Buskerud,
12.3.2018

Ordlyd i bestemmelsen om støy
bør endres, slik at det ikke tillates
støyfølsomme rom der det er
støyutsatt fasa de.

Anbefaler at støysone reguleres
inn som hensynssone med
tilhørende bestemmelser.

Ber om rekkefølgekrav om
oppføring av støyskjerm ved
barnehagen .

Fylkesmannen anbefaler at det
jobbes videre med å sikre et
bedre tilbud for myke trafikanter
i byen.

A nbe faler rekkefølgekrav om at
fortau / gang - og sykkelveg langs
Hovsmarkveien skal være
ferdigstilt før det kan gis
brukstillatelse til den nye
barneskolen.

Forutsetter at d et blir foretatt en
grundig vurdering av
trafikksikkerheten med tanke på
flytting av e lever fra Hø nefoss
skole til den nye skolen, f ør
ende lig behandling av
planforslaget.

Barn og unges representant må
bli hørt i saken

Imøtekommet.
Endret regulerings -
bestemmelsene § 0.2.

Imøtekommet. Gul og
rød støysone tegnet inn
på plankart. Tilhørende
bestemmelser i § 4.1.2.

Dette er ivareta tt i
reguleringsbestem -
melsene § 5.4 og § 5.7

OK. Dette følges blant
annet opp i
byplanarbeidet.

Imøtekommet. Ny
reguleringsbestemmels
e § 5.8.

Følge s opp i egen
skoleveiutredning.

Ivaretatt.
Se uttalelse nr. 8.

Det legges opp til
medvirkning i arbe idet

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller
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D et bør legges opp til god
medvirkning fra skolene og
brukere av skolen.

Tiltak som er nødvendige for å
bedre trafikksikke rhet må
innarbeides i planen i form av
rekkefølgekrav for å sikre at
disse blir gjennomført

med skoleveiutredning .

Tiltak innenfor
planområdet er
innarbeidet. Tiltak
utenfor planområdet
utredes og behandles i
egen sak.

3 Statens vegvesen, 5.3.2018

Det bør legges til rette for at flere
kan gå og sykle til skolene.

Kiss and ride plassen for Ullerål
er for liten

Kiss and ride og parkering for
Ullerål bør skilles .

Lysregulering i kryss, som
mellom Hovsmarkveien og
Hønengata , gjør det lettere å
kjøre til skolen. Det motsatte bør
gjøres. Øvrige tiltak lan gs
Hønengata er ikke beskrevet.

Statens vegvesen har ikke
gjennomført sine planer for
Hønengata, og dette er ikke
finansiert i Fylkesvegplanen.
Tiltak i og langs Hønengata må
derfor bekostes av kommunen.

Det bør legges fram en ana lyse
av skolevegen fra Hønefoss skole
sitt område og til Ullerål skole.

Det bør eta bleres e n planskilt
kryssing av Hønengata , for
beboere og skolebarn.

Vegvesenet fraråder kommunen

OK. Planen omfa tter
t ilrettelegging i ulike
former innenfor
planområdet . Skolevei
følges opp i egen
skoleveiutredning.

Kravet om plass for 10
personbiler er
ytterligere redusert, til
8. Dette gjelder
innenfor selve
skoleområdet.
Stoppmulighet i Elling
M Solheims veg lang s
nytt fortau vil supplere
tilbudet på selve
skoleområdet.

Følges opp i byggesak.
Ikke detaljstyrt i plan.

Tiltak i Hønengata er
regulert i egen plan
(planID 0605_335),
utarbeidet av
vegvesenet.

Reguleringsplanen
styrer ikke hvem som
bekoster tiltak.

Fø lges opp i egen
skoleveiutredning.

Vurderes nærmere i
skoleveiutredning.

Det er ikke fremmet

Planen stiller krav om et
stort antall
sykkelparkeringsplasser.
Rekkefølgekrav er satt
om at alle gang - og
sykkelforbindelser
innenfor planområdet
skal være opparbeidet
før det gis
brukstillatelse for
skolene
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å egengodkjenne
reguleringsplanen slik den nå
foreligger.

innsigelse mot planen.
Planen kan derfor
egengodkjennes.

4 Bane NOR SF, 12.2.2018

Ingen merknader OK

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller

5 Brakar as, 7.3.2018

Ber om at område for på -
/avstigning for buss holdes
adskilt fra drosje og
foreldrekjøring

Vendehammer i Flattumveien vil
ikke kunne benyttes av bussene .

Det er behov for trygge
krysningspunkt i Hønengata

Det vil være behov for snupunkt
for buss og taxi innenfor avsatt
areal i o mråde o_BU2

Det bør legges til rette for
trafikksikker gangvei/fortau også
for elever fra skolekretsen til
Hønefoss skole.

Prosjektet bør ivareta belysing
langs gangveier/ fortau, og
universell utforming for øvrig.

I perioden med undervisning i
Ringeriksh allen vil det være
behov for snupunkt for buss i
Hovsmarkveien.

Brakar ønsker nær kontakt med
kommunen om løsningene.

Følges opp i byggesak.
OK i forhold til planene
slik de nå foreligger.

Vendehammer tatt ut.
Buss forutsettes å kjøre
Flattumveien som i
dag.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i byggesak.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Belysning ivaretas av
vegeier. Universell
utforming er lovpålagt.

Dette inngår ikke i
reguleringsplanen.

OK . Følges opp i
byggeprosjektet.

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller

6 Ringeriks - Kraft AS, 12.3.2018

Oversender kart over deres nett i
området og informerer om
byggeavstander, samt
tilknytningsvilkår

Ønsker å bli informert i den
videre planfasen.

Tas til orientering

Følge s opp i byggesak

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller

7 Landbrukskontoret for Ringerike Merknaden er
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og Hole, 15.3.2018

Ber om at det avsettes en trasé
(ca 6 mete rs bredde) mellom
barnehage og skole, for transpor t
i forbindelse med tømmerdrift og
an dre skogskjøtselstiltak

Imøtekommet gjennom
presisering av hensynet
til skogsdrift, i
bestemmelsene til felt
o_GF1.

tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller

8 Representant for barn og unge i
Ringerike kommune, 11.3.2018

Hønengata blir n aturlig skolevei
til Ullerål for flere elever når
Hønefoss skole legges ned

Det må anlegges fysiske skiller
mellom fortau og veibane i
Hønengata

Det er ingen krysningspunkter av
Hønengata som er sikre nok,
heller ikke de to som er
lysregulerte.

Det må anl egges planskilte
krysningsmuligheter i Hønengata

Det må anlegges fortau / gangvei
langs Hovsmarkveien

Det bør helst anlegges planskilt
kryssing av Hovsmarkveien

Sykkelfelt er langt unna
trafikksikker løsning for personer
på sykkel

Kommunestyret ba i 2017 om en
egen sak der det redegjøres for
hvordan sikre måloppnåelse for å
bli godkjent som trafikksikker
kommune.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiut redning.

Ivaretatt i planforslaget

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Tas til orientering.
Godkjenning som
trafikksikker kommune
er en annen sak, ikke en
naturlig del av
reguleringsplanen.

Merknaden er
tilstrekkeli g kommentert
av forslagstiller

9 Ringerike kommune,
Kommuneoverlegen, 22.3.2018

F orutsetter at helsemessig
forsvarlighet legges til grunn for
framtidig utbygging av området.

OK

Det er lagt inn
bestemmelser om støy
og universell utforming

10 SU Hønefos s skole, 7.3.2018

Kritisk til at ombygging av
krysset
Hønengata/Hovsmarkveien ikke

Krysset må (eventuelt)
løses i egen plansak.

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av fors lagstiller
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inngår i planen

Savner analyse av konsekvenser
av kødannelse i Hovsmarkveien

Sammenhengende gang - og
sykkelveinett mangler i planen

Krever at det utarbeides en
skoleveianaly se

Krever rekkefølgebestemmelser
om trafikale tiltak (skolevei)

Støy - og luftforurensning i
Hønengata forventes belyst i
skoleveianalysen

Mener at planen direkte
motarbeider målene for
folkehelsearbeidet i kommunen

Lang og trafikkfarlig skolevei
med st or grad av forurensning vil
medføre at flere blir kjørt til
skolene, enn det trafikkanalysen
stipulerer .

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Etterkommet.

Delvis imøteko mmet
ved ny § 5.8, for tiltak
innenfor planområdet.
Tiltak utenfor
planområdet følges opp
i skoleveiutredningen.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Tas til orientering.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

1 1 SU Ullerål skole, 12.3.2018

Krysset
Hønengata/Hovsmarkveien må
inngå i detaljreguleringen

Sammenhengende gang - og
sykkelforbindelse langs
Hovsmarkveien, er nødvendig .

Slutter seg til uttalelsen fra SU
Hønefoss skole

Positive til sa mmenhengende

Krysset må (eventuelt)
løses i egen plansak.

Fortau i nngår i
planforslaget.
Forlengelse av gang -
/sykkelvei en på
nordsiden av
Hovsmar kveien, til
Hønengata, er vurdert .
Inngår ikke grunnet
utfordringer med
terreng, inngrep i
eiendommer og
forekomst av en
rødlistet art .

OK

OK

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller
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gangvei i Elling M Solheims vei

Foreslår bomløsning i
Flattumveien

Sykkelparkering er godt ivaretatt

Foreslår kiss and ride sør på
skoletomten i tillegg .

Ønsker enveiskjøring i Elling M
Solheims vei

Imøtekommet . Kr av
lagt inn i § 2.4.1.

OK

Ikke imøtekommet.
Arealet er disponert til
uteareal for skolen.
Stoppmulighet i Elling
M Solheims veg langs
nytt fortau vil supplere
tilbudet på selve
skoleområdet.

Planen er ikke til hinder
for dette. Vurderes
nærmere i
skoleveiu tredningen.

1 2 Arnt K. Modalen, 31.1.2018

Beskriver dagens situasjon og
trafikale forhold, og er m eget
bekymret for elevenes sikkerhet

Flattumveien bør stenges fysisk
der det er gangveg

Bussen må k jøre i
Hovsmarkveien

Lag et system med liten
gjennomkjøring i Ullerålområdet,
og forbud mot store kjøretøy

Hovsmarkveien må bli eneste vei
for buss og lastebil

Ønsker skøytebane om vinteren
på nåværende fotballbane

Tas til orientering

Imøtekom met. Krav
lagt inn i § 2.4.1.

Dagens kjøremønster
opprettholdes i
utgangspunktet.
Vurderes nærmere i
skoleveiutredningen.

Dagens kjøremønster
opprettholdes i
utgangspunktet.
Vurderes nærmere i
skoleveiutredningen.

Dagens kjøremønster
opprettholdes i
utgang spunktet.
Vurderes nærmere i
skoleveiutredningen.

Planen er ikke til hinder
for dette. Det blir opp
til skolen å vurdere
forslaget nærmere.

Merknaden er
hovedsakelig godt nok
kommentert av
forslagstiller

Bestemmelsene s tiller
krav om at det
etablerers ve ibom i
Flattumveien. Dette vil
hindre
gjennomkjøringstrafikk
av personbiler.
S k olebuss vil likevel
kunne ha tillatelse til å
kjøre gjennom bommen.

1 3 Lars Torstensen Lindstøl og
Marianne Skogstrøm Endrerud,
18.2.2018

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller
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Dette er en grove mangler ved
planfors laget og
saksframstillingen:
- Det er ikke angitt om elever fra
Hønefoss skole er tenkt flyttet til
Ullerål.
- Planbeskrivelsen redegjør ikke
for konsekvensene av dette.

Frykter for personsikkerheten til
barna sine ved gjennomføring av
planen.

Det kan vi rke som om kontrakter
som er inngått vil kunne gi press
på å få en løsning som ikke
fungerer tilfredsstillende.

Planforslaget strider mot
regionale målsettinger:
- Nullvekstmålet, fordi det legger
opp til økt bruk av bil.
- Nullvisjonen til vegvesenet ,
fordi det skaper trafikkfare
- Mål i Nasjonal Transportplan ,
herunder om at 80 % går til
skolen.
- Rikspolitiske retningslinjer for
å styrke barn og unges interesser
i planleggingen, fordi det
forverrer sikkerheten og ikke
viser hvordan barn er involvert i
prosessen, eller hvordan barns
interesser er ivaretatt.

Planavgrensningen burde omfatte
krysset
Hovsmarkveien/Hønengata.

Løsningen i planen henger ikke
sammen med utredningen av
trafikale konsekvenser.

Støv og luftforurensning er et
problem i Hønenga ta. Barn som
kommer sørfra vil bli eksponert
for dette en time daglig.

Trafikkanalysen konkluderer

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Sikker skolevei blir et
sentralt tema i
skoleveiutredningen.

Forprosjekt er
i gangsatt . Riving av
Ullerål skole er
besluttet.
Det legges opp til at
kommunestyret tar
stilling til videre
gjennomføring i juni.

Regionale myndigheter
har ikke anført slike
påstander, hvilket ville
vært naturlig om det
var vesentlig
konfliktgrad.
Skoleve ier vil bli
utredet nærmere.

Krysset må (eventuelt)
løses i egen plansak.

Trafikkanalysen
redegjør for
konsekvensene av
løsningene i planen.
Fremkommelighet for
biler er ikke prioritert.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skol eveiutredning.
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med behov for omfattende
ombygging for å gi
tilfredsstillende trafikksikkerhet,
men konkrete tiltak er ikke
identifisert.

Behovet for helhetlig ombygging
av Hønengata er ikke fulgt opp i
planmaterialet.

Prosessen har ikke lagt opp til
reell medvirkning.

Det er ikke gjort en skikkelig
kartlegging av skolevei.

Det er ikke betryggende om
planforslaget skal optimaliseres
for sluttbehandling uten at det
blir ny høring.

Rekkefølgekrav om tiltak utenfor
planområdet kan bli vanskelig å
gjennomføre, samtidig som det
blir vanskelig å ikke tillate bruk
av ny skole når den står ferdig.

Foreslår parallelle gang -
/sykkelgater med underganger
gjennom jernbanen og under
Hønengata

Det bør etableres en løsning for
gående og syklende, tilsvarende
den som er vist i planforslaget
Øvre Hønengata Øst, også på
vestsiden av Hønengata.

Kapasitetsproblemer i krysset
Hovsmarkveien/Hønengata vil gi
mer trafikk i sidegatene, økt
trafik kfare og enda større bruk av
bil.

Skolene og FAU bør involveres
og barnetråkk kartlegges, før
tiltak utredes og eventuelt
reguleres.

Det foreligger egen
reguleringsplan for
øvre del av Hønengata.

Lovpålagt medvirkning
er gjennomført. Det
legges opp til utvidet
medvirkning i
forbindelse med
skoleveiutredningen.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Høringsuttalelsene
til sier behov for mindre
endringer/optimaliserin
g av planforslaget. Det
blir en egen prosess for
tiltak utenfor
planområdet.

Dette blir belyst i
skoleveiutredningen.
Ulike tiltak vil ha ulik
terskel for
gjennomføring.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Fø lges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.
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1 4 Erna Lisbet Elsrud - Bjerkheim og
Thor Bjerkheim, 5.3.2018

Plages av støy fra ball bingen, og
ønsker regulering av tiden den
kan brukes.

Skoleplassen brukes ofte til
"grisekjøring" med biler,
motorsykler og ATV'er.

Ønsker enveiskjøring i Elling M
Solheims vei.

Ønsker hastighetskontroller,
gjerne fotoboks.

Foreslår inngjerding a v skolens
uteområde og bom som hindrer
motoriserte kjøretøy.

Dette følges ikke opp
her. Det henvises til
politivedtekt for
Ringerike og dialog
med skolen.

Tas til orientering.
Problemet løses ikke av
reguleringsplan.
Områdets fysiske
utforming blir end ret,
og forholdene
forhåpentligvis bedret,
ved gjennomføring av
bygge prosjektet .

Planen er ikke til hinder
for dette. Vurderes
nærmere i
skoleveiutredningen.

Dette styres ikke av
reguleringsplan.

Følges opp i
byggeprosjektet.
Motoriserte kjøretøy er
ikke ønsket på skolens
områder for lek og
uteopphold.

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller
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Vår saksbehandler:
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Ullerål og Hov skoler - Ringerike kommune - 433 Detaljregulering -

offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 25.01..20L9 angående offentlig ettersyn av detaljregulering av Ullerål og
Hov skoler i Ringerike kommune. H6ringsfristen er satt til 12.03.2018.

Fylkeskommunen gir her en kulturminnefaglig uttalelse

Kort om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov i

Hønefoss nord. Arealene i planområdet inneholder eksisterende Ullerål skole, Hov ungdomsskole
og barnehage.

Automatisk fredete kulturminner
Fylkeskommunen har utført kulturminneregistrering i planområdet. Det ble ikke funnet
automatisk fredete kulturminner. Vider mener vi at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til
automatisk fredete kulturminner gjennom planens reguleringsbestemmelser. Vi har derfor ingen
merkander til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Planområdet er delvis bebygd, men vi kjenner ikke til fredete og verneverdige bygninger eller
andre etterreformatoriske kulturminner innenfor planområdet som vil bli berørt av tiltaket. I vår
uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet gjorde vi oppmerksom på Gamle Ullerål skole
(Sagaveien 32,87/4Ol som er like utenfor planområdet. Skolebygningen er oppført i 1901og er
vurdert til å ha h6y verneverdi. Vi kan ikke se at tiltaket vil virke negativt inn på Gamle Ullerål
skole, og har følgelig ingen merknader til planforslaget når det gjelder etterreformatoriske
kulturminner.
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Turid Kolstadløkken
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Til beredskapsansvarlig i utvalgte kommunene langs Drammensvassdraget
Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, Modum, Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran

Vår dato: 09.03.2018

Vår ref.: tba

Arkiv: 412

Deres dato:

Deres ref.:

Hovedkontor

¡riddelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 0sLo

Saksbehandler:

Turid Bakken Pederser/

Inger Karin Engen

Tlf . 229 597 67 I tb a@nv e.no I
Tlf . 229 59 0&0/ike@nve.no

Innhenting av opplysninger om tidligere flomskader og flomproblemer i
kommunen

llVE ber om en oversikt over at flomutsatte punklområde for kritisk infrastruktur/store verdier
som kommunen kjenner til pr. i dag og at dette oversender oss innen 10. april. Ta spesielt

utgangspunkt i de siste flommene (2007,2013 og 2015). Hva slags skader, dvs. hvilke type
bygninger eller anlegg ble skadet/satt ut av spill? Hvis det er andre områder med kjent
flomproblematikk før 2007 er det fTnt om vi kan få slik informasjon også. Der det er mulig er det
fint om dere oppgir den kritiske vannstanden for skade på disse punktene/områdene.

NVE har lagt ut en vårflomanalyse (http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/nves-

varflomanalyse-2O18-forelopige-utsikter/ ) som viser at det er mer srìø enn normalt i Sør-Norge. Det er

derfor større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i dette området. NVE ber kommunen følge med

på varsom.no utover våren. Om kommunen ikke allerede abonnerer på denne tjenesten, så oppfordrer vi
dere til å gjøre det.

Gjennom NVEs flomsonekartarbeid er det utarbeidet detaljerte flomsonekart for de strekningene i Norge
med størst skadepotensial. I tillegg har mange kommuner gjennom sitt arealplanarbeid utreda flomfare
langs mange vassdrag. I Drammensvassdraget foreligger det totalt 9 flomsonekartlagte strekninger:

. Oppstrøms Randsfiorden - Fagernes, Dokka, Brandbt¡/Gran

. Oppstrøms Krøderen (Hallingdalsvassdraget) - Hemsedal, Gol, Nesbyen

. Oppstrøms Tyri{orden og Nedstrøms Randsfiorden/Sperillen - Hønefoss med Tyrif orden
¡ I Drammensvassdragets utløp - Drammen

Ved å gå inn på NVEs kartkatalog https://kartkatalog.nve.no/metadatahg_datasett.html og flomsoner

som ligger under Fare, kan man finne vannstander for flommer med ulike gjentaksintervall ved å klikke
på profilene og bla seg fremover i dialogboksen som da kommer opp, se utsnitt under - f.eks 10-års

flomvannstand på kote 3.09 (NN2000) ved Mjøndalen.

E-post: nve@nve.no, Postcoks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, lnternett w.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Region M¡dt-Norge

Abels gate I
Region Nord

Kongens gâte 14-18

Region Sør

Anton Jensensgate 7

Postboks 2124

3103 TøNSBERG

Re9¡on Vest

Naustdalsveqen. 18

Region øst

Vangsve¡en 73

Postboks 4223

2307 HAMAR7O3O TRONDHEIM 8514 NARVIK 6800 FøRDE
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Ved å bla til hyperkoblingene kan man gå inn i flomrapportene hvor blant annet også historiske

flomstørrelser er omtalt.

For Drammensvassdraget har NVE og regulantene ved tidligere flomsituasjoner erfart at det er svært

nyttig å ha kjennskap til vannstand for skade på kitisk infrastruktur og store verdier langs vassdragene

Denne kunnskapen kan bidra til å velge riktig strategi for manøvrering i regulerte vassdrag og at

( ) trrxflomvsr¡sstÊnd Yeü tYêrrprt'¡l
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nødvendige sikringstiltak bli iverksatt slik at skadeomfang blir redusert. For å starte med en slik
innhenting av detaljert kunnskap om flomutsatt kritisk infrastruktur og store verdier langs

Drammensvassdraget, sendes dette brevet først til et begrenset utvalg av kommuner langs

Drammensvassdraget.

Med støtte i flomsonekartene, egne flomutredninger, men først og fremst fra erfaringer fra
flomhendelser og ellers den lokalkunnskapen kommunene har, ønsker NVE en oversikt over hvor
kommunen pr. i dag har informasjon om at det har vært skaderþroblemer pga. flom. Ta spesielt

utgangspunlf i de siste flommene (2007,2013 og20l5). Hva slags skader, dvs. hvilke type bygninger

eller anlegg ble skadelsatt ut av spill? Hvis det er andre områder med kjent flomproblematik,kfør 2007

er det fint om vi kan få slik informasjon også.

Som Drammen kommune er kjent med så må det være både stormflo og flom for å ñ noen større

flomskader for arealene langs Drammenselva.

NVE ber om at flomutsatte punkt/område for kritisk infrastruktur/store verdier markeres på kart
med en kort beskrivelse. Der det er mulig er det fint om dere oppgir den kritiske vannstanden for
skade på disse punktene/områdene. Vi ønsker bare de viktigste punlfene og ingen uttømmende liste.

NVE oppfordrer for øvrig kommunen til å innlemme slik informasjon som nevnt over, i kommunens

beredskapsplan mht. fl om.

Vi håper kommunen finner tid til en slik gjennomgang av kjente flomutsatte kritisk infrastruktur/store
verdier, da dette også vil bidra til å forberede kommunen på en vårflom i Drammensvassdraget.

Vi ber om at informasjonen som nevnt over sendes IYVE (rs@nve.no) innen 10. april.

Har dere spørsmål?

Ta gjeme kontakt med flomvarslingen v/Inger Karin Engen pâ,tlf 45247575 eller e-post ike@nve.no.

Gjelder spørsmålene flomsonekartene kan Turid Bakken Pedersen på telefon 97681312 eller e-post

tba@nve.no kontakles.

Avslutningsvis vil vi også anbefaler kommunene å laste ned appen regObs @. Or"*om denne kan

kommunen under en hendelse legge inn flomobservasjoner/bilder mm som NVEs flomvarsling vil ha

direkfe nytta av i hendelsen. Observasjonen kan også være svært nyttig i f.eks. arealforvaltning i ettertid.

Vi viser også til ekspertverkføyet for varsling og beredskap http://www.xgeo.nol

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup Turid Bakken Pedersen

regionsjef senioringeniør

Dokumentet sendes uten underslcrifi. Det er godkjent i henhold til interne rutiner,
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Ullerål og 
Hov skoler i Hønefoss 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler i 
Hønefoss. Planforslaget legger blant annet til rette for oppføring av en ny barneskole og 
åpner opp for utvidelse av dagens ungdomsskole. Det er i saken dokumentert at 
trafikken i Hovsmarkveien resulterer i at sidearealene er støyutsatte. For å sikre god 
miljøkvalitet på uteområdet og skolebyggene er det viktig med bestemmelser som 
hindrer oppføring av bebyggelse med støyfølsomme rom som er vendt ut mot disse 
arealene. Vi har derfor en planfaglig forutsetning om at bestemmelsene om støy i 
planforslaget blir endret slik at dette kommer bedre frem. Videre anbefaler vi at fortau 
og gang- og sykkelveger som er regulert inn i planen blir sikret gjennomført i form av 
rekkefølgekrav i bestemmelsene. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 25. januar 2018 med forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler i 
Hønefoss. 
 
Det går frem av oversendelsen at hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for fremtidig 
utvikling av skolene Ullerål og Hov i Hønefoss. Det skal bygges ny barneskole (Ullerål skole) 
som skal dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn. Det foreligger ingen konkrete 
planer for ungdomsskolen (Hov skole). Det går i dag 230 elever ved skolen. Kommunen 
vurderer å utvide skolen til 3- eller 4-parallell ungdomsskole som vil utgjøre et elevtall på ca. 
360. 
 
Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål barneskole, Hov ungdomsskole, 
barnehagens arealer ved Hovsmarkveien, samt arealer for friområde og trafikk. 
Byggeområdene i planen er foreslått regulert til barnehage og undervisning. Det er foreslått 
sammenhengende fortau/gang- og sykkelveg langs Hovsmarkveien. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen har i brev av 16. juni 2017 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unges interesser, 
landskap, klima og energi, universell utforming, friluftsliv og naturmangfold ble tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken er det først og fremst forhold knyttet til støy og 
trafikksikkerhet som vi har merknader til. 
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Det går frem av saken at trafikken er såpass stor langs Hovsmarkveien at arealene som 
grenser til veien er støyutsatte. Støyen langs veien vil ikke øke merkbart som følge av 
utvidelser av skolene eller ved framskriving av trafikken. Det er imidlertid en støysituasjon 
langs veien i dag som resulterer i at det må gjennomføres tiltak. For barnehagen som har 
utearealene vendt mot veien er det behov for oppføring av støyskjerm for å få et skjermet 
uteområde. I plankartet er denne støyskjermen regulert inn i planen. 
 
Ungdomsskolen ligger utenfor det støyutsatte området slik at det ikke er behov for noen tiltak 
her. For barneskolen, hvor det er planer om å bygge en ny skole, er det imidlertid behov for 
tiltak. Vi ser av saken at det er planer om å bygge en ny skole som har ryggen mot støyen 
(Hovsmarkveien) for på den måten få et skjermet uteområde. Skolebygget vil ved en slik 
løsning fungere som støyskjerm. Fylkesmannen mener dette er en god løsning på 
støyproblematikken i området, med forbehold om at det ikke planlegges for noen 
støyfølsomme rom i den støyutsatte fasaden mot veien. Kontorer, lager og lignende kan 
plasseres her, men ikke undervisningsrom, disse må legges mot det skjermede utearealet. 
 
I bestemmelsene § 0.2 er det foreslått en støybestemmelse som vi mener blir for lite presis i 
forhold til den dokumenterte støysituasjonen i området. Fylkesmannen har derfor en 
planfaglig forutsetning om at ordlyden i denne bestemmelsen blir endret slik at det går klart 
og tydelig frem at det ikke er lov med støyfølsomme rom utenfor vindu i støyutsatte fasade 
hvor Lden = 55 dB eller høyere. Vi viser til Klima- og miljødepartementets retningslinje for 
støy i arealplanlegging T-1442/2016. På den måten blir støygrensen juridisk bindende for 
planen. 
 
Videre vil vi anbefale at den dokumenterte støysonen blir regulert inn i planen som en 
hensynssone med tilhørende bestemmelser. 
 
Vi mener det er spesielt viktig å sikre at dette blir ivaretatt når det planlegges for skole og 
barnehage. Vi ber derfor om at det også går tydeligere frem av bestemmelsene at det er krav 
om oppføring av støyskjerm ved barnehagen. Dette bør tas inn som et eget rekkefølgekrav. 
Støyskjerm skal være oppført før det tillates nye tiltak på eiendommen.  
 
Når det gjelder trafikksikkerheten ser vi av saken at det i dag ikke er opparbeidet fortau/gang- 
og sykkelveg langs adkomstveiene til skolene. Store deler av strekningen har tilbud for myke 
trafikanter, men det mangler for deler av strekningen, blant annet langs Hovsmarkveien. Dette 
er blant annet fremhevet i ROS-analysen som en svakhet og risiko for myke trafikanter. 
 
Vi ser også av uttalelsen fra Statens vegvesen at det anbefales planskilt kryssing av 
Hønengata som et viktig trafikksikkerhetstiltak. De har anbefalt at planen ikke blir vedtatt slik 
den foreligger på grunn av at trafikksikkerheten ikke er godt nok ivaretatt. 
 
Fylkesmannen har ikke veifaglig kompetanse, men vi har et ansvar for å påse at barn og unges 
interesser blir ivaretatt i kommunens planlegging. Trafikksikkerhet for myke trafikanter, og 
kanskje spesielt for de minste barna, må sikres i planen. 
 
Vi ser av saken at en stor andel av elevene blir kjørt til skolen, andelen er på hele 40/50 %. 
Hva dette skyldes er sikkert sammensatt, men dårlig gang- og sykkeltilbud kan være en del av 
årsaken. Fylkesmannen anbefaler derfor at det derfor jobbes videre med å sikre et bedre tilbud 
for myke trafikanter i byen. Vi viser til nasjonale føringer hvor det er et mål om at veksten i 
trafikken storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
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Når det gjelder denne konkrete planen anbefaler vi at det går klart frem av bestemmelsene i 
form av rekkefølgekrav om at fortau/gang- og sykkelveg langs Hovsmarkveien skal være 
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse til den nye barneskolen. 
 
Før endelig behandling av planforslaget forutsetter vi også at det blir foretatt en grundig 
vurdering av trafikksikkerheten med tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til den nye 
skolen. Barn og unges representant må bli hørt i saken og det bør legges opp til god 
medvirkning fra skolene og brukere av skolen. Tiltak som er nødvendige for å bedre 
trafikksikkerhet må innarbeides i planen i form av rekkefølgekrav for å sikre at disse blir 
gjennomført. 
 
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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Svar - reguleringsplan Ullerål og Hov skoler - offentlig ettersyn

Rettelse i brev – kast forrige.

Viser til mottatte forslag på overnevnte reguleringsplan. Hensikten med planen er å legge til

rette for framtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov i Hønefoss nord. Arealene i

planområdet inneholder eksiterende Ullerål sk ole, Hov Ungdomsskole og Hovsmarka

barnehage.

Høy andel av reisende med bil til sko l en

Det beskrives at 50 %/40 % av elevene blir kjørt med bil til barneskolen og ungdomsskolen .

Dette er en meget uheldig situasjon og bør unngås. Det bør legges til rette f or at flere kan

gå og sykle til skolene.

Kiss og ride

Det er planlagt kiss og ride plasser for skolene. De ligger for tett på hverandre. Kiss og ride -

plassen for Ullerål er for liten. Det bør skille på kiss og ride - området og parkeringen til

Ullerål skole . Men en så stor a ndel av reisende med bil til sko l en kan lett det danne kø i

H ovsmarkveien og ut i Hønenga t en. Begge plassene bør reguleres.

Hønengaten

Det beskrives tiltak langs Hønegat en og lysregulering i kryss med Hovsmarkveien og

Hønegat en . Signalregulert kryss er et tiltak for å gjøre lettere å kjøre til skolen. Det er det

motsatte som bør gjøres. Øvrige tiltak langs Hønengaten er ikke beskrevet.

Statens vegvesen har tidligere hatt planer for Hønegaten . Dette ble ikke gjennomført og det

er ikke finansi ering i Fylkesvegplanen . Tiltak i og langs Hønengaten må derfor bekostes av

tiltakshaver.
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Lukking av Hønefoss skole og overføring av elever til Ullerål skole

Det framgår i trafikkanalysen at Hønefoss skole skal nedlegges og elevene ska l flyttes til

Ullerål skole. Det bør legges fram en analyse av skolevegen fra Hønefoss skole sitt område

og til Ullerål skole .

Plan skilt løsning for gående over/under Hønengata

Vi har fremmet innsigelse på reguleringsplan for Hønegaten øst . Det er med beg runnelse i at

det bør være en planskilt løsning for gående og skolebarn fra Hønegaten øst til /fra Ullerål

og Hov skoler. Det bør etableres e n planskilt kryssing av Hønengata som kan benyttes av nye

beboere i Hønefoss øst og skolebarn fra området rundt Hønefoss skole til skolene Ullerål og

Hov.

Konklusjon

Vi vil f raråde kommunen å egengodkjenne reguleringsplan slik den nå foreligger.

Med hilsen

Anders o. Hagerup

Vegavdeling Buskerud

Seksjon for plan og forvaltning

Seksjonsleder Anne - Mette Bjertn æs

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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Vis er til mottatt planforslag.

Planområdet ligger i underkant av 350 meter nord for Roa - linjen og berører ikke jernbanen s
interesser. Følgelig har Bane NOR ingen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

M ottakere:
Ringerike kommune
K opi:
Fylkesmannen i Buskerud







Fra: Espen Sjåstad [Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 12.03.2018 12:21:07 

Emne: SV: 433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - Varsel om høring og offentlig ettersyn 

Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Kartskisse Ullerål og Hov skoler.JPG 

Vi viser til mottatte varsel om høring og offentlig ettersyn av detaljregulering Ullerål og Hov skoler i Ringerike kommune av 25.1.2018. 
 
Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  
 
Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase/fiberkabeltrase 
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase 
Orange firkant med svart kant rundt – Fiberkum 
Grønn firkant – Lavspent kabelskap 
Grønn trekant – Tilknytningspunkt 
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase 
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase 
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk 
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast 
 
Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og nærføringer. Den minste horisontale avstanden fra kabel til 
nærmeste punkt på bygning er 2,0 meter. 
 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser vi til våre til enhver tid gjeldende tilknytnings-
/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også 
eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside: 
 
http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/ 
 
Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye 
anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet. 
 



Med vennlig hilsen  
Espen Sjåstad 

Sivilingeniør 
 
Mobil   +4791655613 
Kontor   
e-post  Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2150-37 9669/18 PLN 433  15.03.2018 

 

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler, uttalelse fra Landbrukskontoret 

 

Vi viser til høringsdokument vedr detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

Landbrukskontoret ber om at det avsettes en trasé (ca 6 meters bredde i planområdet) mellom 

barnehage og skole, øst for bekken, for mulig fremtidig transport i forbindelse med tømmerdrift 

og andre skogskjøtselstiltak i kommunal skog i Hovsmarka. Det er i dag en gammel 

traktorveitrasé her, og man er avhengig av å kunne frakte tømmer på denne, da det er svært 

begrensede muligheter for slik transport på andre steder i Hovsmarka. 

Det er, av sikkerhetsmessige hensyn, behov for å kunne bygge skogsbilvei fram til snuplass for 

å få inn tømmerbil her i fremtiden. På denne måten unngår kommunen å ha tømmerlunner i nær 

tilknytning til parkering/skoleområde. 

 

For øvrig har vi ingen merknader til planforslaget. 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Arvid Hagen 

skogrådgiver 
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Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

22.03.2018 

 

Vår ref.: 2017/2150 

   

Vedr. høring av forslag til reguleringsplan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler 

Det vises til deres varsel om høring og offentlig ettersyn 25.1.2018.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.  

 

Til orientering 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i henhold til 

Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern 

omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske, 

kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.  

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet 

til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet 

etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ikke hatt tid og anledning til å gå gjennom 

dokumentasjonen, men forutsetter at helsemessig forsvarlighet legges til grunn for framtidig 

utbygging av området. 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 
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SU Ullerål skole 

Hovsmarkveien 7 

3515 Hønefoss 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

PB 123, Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

12.03.2018 

 

Høringsuttalelse vedrørende detaljregulering for Ullerål og Hov skole 

 

SU på Ullerål skole ønsker å komme med følgende høringsuttalelse: 

 

SU mener at krysset Hønengata – Hovsmarkveien må inngå i detaljreguleringen. Trafikken i 

krysset vil være et kritisk punkt med tanke på sikkerhet for myke trafikanter og syklende med 

økt trafikkbelastning. Det er nødvendig å etablere sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelse mellom krysset og begge skolene, samt barnehagen. SU på Ullerål skole 

slutter seg til SU Hønefoss skole sin uttalelse. 

 

SU stiller seg positive til løsningen med en sammenhengende gangvei i Elling M. Solheimsvei. 

Det lager en tryggere adkomst til skolen for gående sammen med opphøyd gangfelt.  

 

SU foreslår en bomløsning kun for buss og beboere i Flattumveien sørfra. 

 

Sykkelparkeringer med tak er godt ivaretatt. 

 

SU er gjort kjent med at det er laget en ny kiss and ride-løsning i utomhusplanen på Ullerål 

skole med trafikkflyt i én retning fra Hovsmarkveien og ut i Elling M. Solheimsvei. Denne 

løsningen er å foretrekke foran opprinnelig plan. SU foreslår å etablere en kiss and ride-

løsning i tillegg helt sør på skoletomta, da det kan oppstå farlige situasjoner når f.eks. mange 

samtidig setter fra seg bilen ved henting av barn på SFO. 



 

SU ønskerat det ses på en løsning med enveiskjøring i Elling M. Solheimsvei med kjøreretning 

hvor bilene kommer sørfra i Dronning Ragnhilds vei og utkjøring i Hovsmarkveien, samt å se 

på muligheten for kun å kjøre ut i Hovsmarkveien ved å svinge til høyre ut mot Hønengata. 

 

 

Per-Anders Hovde Mathisen            Dag-Øivind Henriksen                Anne Cathrine Fjellvang 

Leder SU                                               Nestleder SU                               Sekretær 



Arnt K. Modalen 

Dronning Ragnhilds vei 15 

3515 Hønefoss 

Mob: 97669670 

E-post: amodalen 

 

 

Ringerike kommune v/ Areal- og byplankontoret. 

 

 

Bemerkninger til høring som gjelder «433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler» 

 

Illustrerende kartutsnitt er vedlagt nederst. 

Jeg bor rett sørvest av enden til dagens fotballbane ved Ullerål skole. Min eiendom grenser inntil 

skoleeiendommen. Jeg har god utsikt og oversikt over hvordan trafikken i nærmiljøet er. 

Jeg er meget bekymret over skoleelevenes sikkerhet til/fra skolen, og mens de oppholder seg i 

utkanten av skoleområdet. Hele Ullerålsområdet er et gammelt byggefelt der det kan kjøres begge 

veier i alle gater. Nedenfor følger et utklipp fra detaljreguleringsforslaget. 

 «5.5 Samferdselsanlegg  

Veg og trafikkløsning Vegsystemet i området vest for Hønengata er i reguleringsplan 82 Ullerålområdet (1975) 

planlagt endret fra rutenett og kvartalstruktur til et system av samleveger og adkomstveger med liten grad av 

gjennomkjøring. Dette er ikke gjennomført og videreføres ikke. Foreliggende planforslag tar utgangspunkt i 

dagens vegsystem, men med flere nye fortau tegnet inn.» 

Jeg synes det er direkte uforsvarlig at Ullerålsområdet ikke skal endres til et system av adkomstveier 

med liten grad av gjennomkjøring. På kartet nedenfor er det tegnet inn med rosa piler hvordan store 

deler av gang- og sykkeltrafikken til skolen er om morgenen. Og skolebussen kommer kjørende inn 

Dronning Ragnhilds vei (brun pil), og fortsetter inn den delen av Flattumveien som er gangvei. Bussen 

er like bred som gangveien, og skoleelevene må hoppe ut av gangveien for at bussen skal komme 

forbi. I tillegg kjører altfor mange biler der Flattumveien er gangvei. Noen kjører der for å slippe 

fartsdumpene i Hovsmarkveien. Slik ulovlig trafikk foregår hele døgnet. 

Veiene i Ullerålsområdet er preget av svært mange utkjørsler fra private eiendommer, samt hekker 

og gjerder som bidrar til å gjøre det uoversiktlig. Alle som går og sykler må gjøre dette i veibanene. 

Det er ikke etablert hverken gangfelt eller gangfelt sør av fotballbanen. Derfor er ingen av veiene i 

Ullerålsområdet dimensjonert for så store kjøretøy som bussen. Den eneste veien der det er 

forsvarlig å kjøre en buss, er Hovsmarkveien. Nesten alle elever som kommer fra nedre del av 

Haldenjordet og via Hønengaten sør for Flattumveien, kommer til å gå inn i Flattumveien og så videre 

til skolen. Og da må alle sammen krysse Dronning Ragnhilds vei (der bussen kommer). Det er få 

elever sørfra som går helt opp til krysset Hønengaten/Hovsmarkveien for så å gå inn Hovsmarkveien. 



Det er kun etablert gangfelt i deler av Elling M. Solheims vei og Hovsmarkveien, og ellers det ingen 

andre veier som har gangfelt i Ullerålsområdet. 

Trafikkanalysen i høringsforslaget bommer stygt når nesten hele fokuset blir lagt på krysset 

Hønengaten/Hovsmarkveien og selve Hovsmarkveien. Det er som nevnt en stor strøm av skoleelever 

mellom Kiwi og Ullerål skole også, og det er en nødvendighet å trygge denne skoleveien. Og dette er 

spesielt viktig når skolen skal dimensjoneres for ca. 600 elever. 

Det viktigste rundt Ullerål skole må være å begrense biltrafikken alle andre steder enn i 

Hovsmarkveien. Ikke bare når elevene er på veg til/fra skolen, men også ellers i døgnet på grunn av 

all aktiviteten som er tilknyttet skolen. 

Til slutt har jeg en hjertesak. Jeg håper virkelig at det blir tilrettelagt for å lage en stor skøytebane i 

sørenden av nåværende fotballbane om vinteren. Jeg kan skrive under på at den skøytebanen er og 

kommer til å bli svært populær. Og nettopp på grunn av all barneaktiviteten på nåværende 

fotballbane, er det så viktig at gangvei-delen av Flattumveien bli stengt, for å unngå farlig 

gjennomgangstrafikk med kjøretøy. Alternativt kan det settes opp en bom med fjernstyring for buss 

og brøytebil. 

 

Kort oppsummering av hva jeg mener er særdeles viktig for å oppnå den sikkerheten som 

skolebarna/ungdommene fortjener: 

 Sikkerhet: 

- Flattumveien bør fysisk stenges der det er gangvei. Bussen må kjøre i Hovsmarkveien. 

Alternativt: En fjærbelastet port slik at den kan brøytes som gangvei (Slik det er i Sagaveien 

ovenfor gamle Ullerål skole), eller at det blir satt opp en fjernstyrt port hvis bussen absolutt 

må kjøre i Flattumveien. 

- Lag et system med liten grad av gjennomkjøring i hele Ullerålsområdet og forbud mot store 

kjøretøy (bortsett fra nødvendig byggetransport). Hovsmarkveien må bli eneste vei som 

tillater buss/lastebil. 

 

Trivsel: 

- Legg til rette for å kunne lage stor skøytebane om vinteren på nåværende fotballbane. 

 

Ta gjerne kontakt hvis det ønskes bistand eller informasjon om trafikkflyten i Ullerålsområdet. Jeg har 

bodd her totalt i over 30 år, og vet hva jeg snakker om. Det er rett og slett ikke trygt nok for barn og 

ungdom slik det er i dag. 

Saken om å stenge Flattumveien der det er gangvei i dag, har jeg hatt oppe i Trafikkrådet to ganger 

(den gang det eksisterte). Trafikkrådet konkluderte dessverre bare med at det var godt nok skiltet, og 

ønsket ikke et fysisk hinder. Nå har vi en gyllen mulighet til å gjøre en endring til det bedre! 

 

Vennlig hilsen 

Arnt Modalen 

 



 

Se vedlagt kart nederst. 
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Ringerike kommune v/areal og byplan 

Kopi: Fylkesmannen i Buskerud 

          Statens Vegvesen Region sør 

          Buskerud Fylkeskommune 

 

Protest mot skoleplanen Reguleringsplan 433 Hov/Ullerål 

Merknaden fremmes fordi planforslaget har så grove mangler at vi frykter for personsikkerheten til 

våre barn ved gjennomføring. Kopi sendes BFK, SVV og Fylkesmannen da det kan virke som at 

kommunen allerede har inngått kontrakter i prosjektet som gjør at det vil kunne bli stort press på å få 

til en løsning for å unngå økonomisk tap selv om løsningene ikke fungerer tilfredsstillende. 

Planforslaget som er lagt på høring virker mangelfullt. Utredningsarbeidet virker mangelfullt i forhold 

til planens intensjon. Det virker heller ikke som konklusjonene i utredningene er fulgt opp i 

planforslaget og at plankartet og bestemmelsene ikke ivaretar de hensynene som bør ivaretas. Slik 

planforslaget fremstår påvises det svært uheldige konsekvenser uten at det angis hvordan dette skal 

håndteres i planen.  

Vi mener gjennomføring av planen kan gi store negative konsekvenser for sikkerhet og helse for barn 

som går på skolen. Forslaget virker også å stride kraftig mot viktige regionale mål. 

Vi mener følgende mangler må rettes før planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn. 

 

Mangler ved saksfremstilling og planbeskrivelse: 

1. Planforslaget er utydelig i hva det reguleres for. Det er i saksframlegg og planbeskrivelse ikke 

angitt om elever fra Hønefoss skole er tenkt flyttet til Ullerål. Det er i trafikkanalysen angitt at 

elevene fra Hønefoss skole skal flyttes ved ferdigstilling av nye Ullerål skole. Dersom dette er 

tilfelle må planbeskrivelsen endres slik at den vurderer konsekvensene. Slik det er nå er det 

ikke samsvar, noe som gjør vurderingene i planbeskrivelsen mangelfulle. Planbeskrivelsen 

redegjør dermed ikke for konsekvensene av tiltaket det reguleres for. 

 

Strid med regionale målsetninger: 

1. Planforslaget virker å være i strid med nullvekstmålet ved at det legger opp til løsninger som 

vil øke behov for bruk av bil. Ved siden av å forlenge skolevei for mange barn, blir skoleveien 

liggende langs distriktets mest trafikkerte vei gjennom områder som anses å være utrygge 

med behov for omfattende oppgradering. Dette vet vi vil medføre at foreldre velger å kjøre 

sine barn.  

2. Planforslaget virker å være i strid med nullvisjonen til SVV ved at det legger opp til løsninger 

som skaper trafikkfare. Barn har skoleplikt. Når barna tvinges til å bevege seg til et sted uten 

at det samtidig følges opp gjennom trafikksikringstiltak vil det skape økt risiko for ulykker. 

3. Planen virker også å være i strid med NTP (mål om utslipp, skadede, ivaretakelse av barn og 

målsetning om 80% går til skolen)  
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4. Planen virker å være i strid med «rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen» ved at den forverrer sikkerheten for barn og ikke viser hvordan 

barn er involvert i prosessen eller hvordan hensynet til barns interesser er ivaretatt. 

 

Mangler og motstrid i planmaterialet 

1. Avgrensning av planen: 

Planens avgrensning gir ikke mulighet til å skape sikkerhet rundt gjennomføring av 

nødvendige tiltak for å sikre kapasitet og trafikksikkerhet i tråd med påviste behov i 

trafikkanalysen.  Det er påvist at kapasiteten i krysset Hovsmarksveien X Hønengata vil bli 

oversteget kraftig allerede i år 2022,dvs om fire år. Krysset er likevel ikke innenfor 

planavgrensningen slik at det er mulig å sikre eventuell ombygging.  

2. Manglende vurdering, sammenheng og beskrivelse: 

Det er beregnet at krysset Hovsmarksveien X Hønengata vil være overbelastet i 2022. Av 

beregningene ser det ut til at forventet forsinkelse for kjørende fra Hovsmarksveien vil måtte 

vente i over 30 minutter på å få kjørt ut igjen etter å ha satt av barna. Kølengden er beregnet 

til en kilometer.  Det er selvfølgelig ikke plass til dette, men som analysen sier vil trafikken 

fordele seg på andre veier. Dette kan få store konsekvenser for gående langs for eksempel 

Rabbaveien og andre veier som er lite tilpasset økt trafikk av forsinkede bilister med dårlig 

tid. Det bør gjøres en utredning som viser hvordan denne trafikken vil fordele seg og 

identifisere nødvendige sikringstiltak.  

3. Det er i planbeskrivelsen vurdert at støv og luftforurensning ikke er et problem for 

skoletomta siden rød sone sjelden er lenger unna enn 5 m og gul sone for forurensning 10m 

fra veien. Samtidig legges det opp til at barn fra sør, f.eks. Vesterntangen skal gå langs 

Hønengata på gang og sykkelveg. Disse ligger nærmere enn 5 meter fra veien og med 

ganghastigheten til barn vil tiden de er eksponert på skoleveien bli i samme størrelsesorden 

som den totale utetiden de ville hatt på skolen. Det samme gjelder støy der planforslaget 

legger opp til løsninger som eksponerer barn for støy i brun sone. Dette innebærer at barna 

som får skolevei langs Hønengata får støybelastning på over 75db eller 100 ganger mer 

lydenergi enn det som anses som akseptabelt for arealene der barn skal oppholde seg på 

skolen. Støyen ligger ikke så langt unna nivået der arbeidstakere har krav på hørselvern ved 

varig eksponering. For barn fra Vesterntangen betyr overgangen fra Hønefoss til Ullerål ca. 

1,5 km ekstra reisetid hver vei. Dette gir ca. en times økning av reisetiden per dag i et miljø 

søm preges av støv, skitt og støy.  

4. Det er i trafikkanalysen vurdert at hovedproblemet med trafikksikkerheten skyldes at 

trafikksystemet er overbelastet og at dette fører til mer risikobetont kjøring. I trafikkanalysen 

konkluderes det med at det vil være behov for omfattende ombygging for å gi en 

tilfredsstillende trafikksikkerhet for myke trafikanter (trafikkanalysen 3.5) Det er imidlertid 

ikke identifisert hva disse tiltakene består i.  

5. Trafikkanalysen konkluderer med følgende: «Hønengata vil fortsette å være en meget 

trafikkert og ulykkesbelastet strekning. Med de to nye skolene vil enda flere elever ha behov 

for å ferdes langs og på tvers av Hønengata. Det anbefales at strekningen gjennomgår en 

helhetlig ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker. Det omfatter etablering av 

sikre forhold for myke trafikanter i form av gang- og sykkelvei samt løsning av 
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trafikkavviklingsproblemene i kryssene som vurderes å være hovedårsaken til de mange 

ulykkene.» Det er ikke lett å se hvordan denne urovekkende konklusjonen er fulgt opp i 

planmaterialet. 

 

 

Prosess: 

Det ser ikke ut til at det har vært lagt opp til medvirkning i denne saken. Som foreldre til barn 

som vil bli påvirket av løsningen hadde vi ønsket å bli varslet om planer som får så store 

følger for våre barn. Det er særlig krav til medvirkning fra barn og unge i saker som berører 

deres interesser. Det er videre krav om at medvirkning skal være reell, det vil si skje på et 

tidspunkt hvor endringer fortsatt er mulig. Vi kjenner ikke til at det har vært slik medvirkning 

og finner det heller ikke i saken.  

 

Oppsummering og konklusjon:  

Vi synes det er skremmende at forslaget til ny skole legges ut uten at det virker som man har vurdert 

hensynet til trafikksikkerhet eller til barns interesser og helse. Slik vi leser analysene går det fram at 

skoleveien til barna som ledes langs denne vil bli farlig, støyende og forurenset. Dersom det gjøres 

omfattende arbeider med etablering av gang/sykkelveger og ombygging av kryss vil man kunne 

bedre trafikksikkerheten. Det er imidlertid ikke vurdert hva disse tiltakene er, hva de koster, hvilke 

arealer som kreves eller hvordan det skal kunne gjennomføres. Det er ikke gjort en skikkelig 

kartlegging av skoleveier ved bygging av en kommunal skole og det virker heller ikke som om bygging 

av skole har blitt vurdert å være en sak der barns interesser blir berørt i en slik grad at de bør få 

medvirke.   

Det er bra politikerne har etterspurt vurderinger og optimalisering av løsninger for trygg skolevei. Det 

burde vært en selvfølge at dette forelå ved offentlig ettersyn. Det virker meningsløst å sende en sak 

som dette på høring uten å ha gjort en ordentlig vurdering av trygge skoleveier. Det virker heller ikke 

betryggende dersom man ser for seg at de samme som har utarbeidet planforslaget nå skal 

optimalisere løsningene som skal fremmes for sluttbehandling uten at det blir ny høring. 

Det ser ut som man har satt i gang uten å tenke på konsekvenser i denne saken. For å unngå at saken 

stopper opp vil det være naturlig å se på muligheten for å legge inn rekkefølgekrav utenfor regulert 

område med innslagspunkt ved brukstillatelse. I dette tilfellet vil det være behov for omfattende 

endring av kryss og veiløsninger. Uten regulering har man ingen trygghet for gjennomføring, og med 

kommunens begrensede muligheter til å tilby gunstige vilkår (innløsning over markedspris) vil 

gjennomføring være tvilsom. Samtidig vil det være vanskelig å ikke tillate bruk av en ny skole dersom 

den bygges og står ferdig.  

Det som kan være en løsning er etablering av parallelle gang/ sykkelgater med underganger gjennom 

jernbanen og under Hønengata. Tilrettelegging av bakenforliggende gater, f.eks. ved forbindelse 

mellom Ullerålsgata og Halvdan Svartes gate slik det er beskrevet i planbeskrivelsen/ temanotat 

trafikk til Øvre Hønengata Øst. I planforslaget Øvre Hønegata Øst er det avsatt arealer til en slik 

forbindelse. I denne analysen er det sett på forbindelse mot sør og mot skole. Ved etablering av 

kulvert under jernbanen og undergang under Hønengata vil man oppnå tilfredsstillende sikkerhet 



18.02.2018 

selv om avstanden elevene må gå øker. Tilsvarende løsning bør etableres på vestsiden av Hønengata 

slik at fotgjengerkrysning trekkes inn fra kryssene mot Hønengata.  

Dette vil imidlertid ikke løse kapasiteten i krysset mot Hovsmarksveien noe som gjør at man må 

forvente at svært mange vil benytte seg av bakveiene for å komme ut igjen i trafikksystemet. Dette 

vil kunne utgjøre en fare for skolebarn innen dagens skolekrets for Ullerål og kan dermed medføre 

enda større bruk av bil. 

I denne saken bør man etter vårt syn først ta kontakt med skolene, FAU og kartlegge barnetråkk samt 

utrede hvor elevene kommer fra og hvor det kan skapes trygge forbindelser. Så må man utrede 

nødvendige tiltak og deretter bør det eventuelt reguleres der det er nødvendig for å sikre 

gjennomføringen av disse. Det må også utredes trafikkløsninger som ikke fører til at biler trekkes inn i 

skoleområdet uten at kapasiteten gjør dette forsvarlig. 

 

Underskrevet: 

Lars Torstensen Lindstøl  

Marianne Skogstrøm Endrerud 

  



Fra: Erna Lisbet Elsrud-Bjerkheim [ernaelsrudbjerkheim@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.03.2018 20:53:25 

Emne: 433 Detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 

Vedlegg:  

Viser til sak på kommunes nettsider, hvor man blir bedt om å komme med kommentarer til 

byggingen av nye skoler ved Ullerål og Hov. 

 

Som nabo til Ullerål skole er vi svært opptatt av at støy fra ballbinge og kjøring også utenfor 

skolens ordinære "åpningstid" blir tatt med i betraktningen. 

 

Støy fra ballbingen på kvelds- og nattestid, er blitt kommentert i mailer til kommunen mange 

ganger tidligere, også til skolens administrasjon. Politiet er kontaktet flere ganger og de har 

kommet hit og stoppet ballspill/musikkanlegg i ballbingen om natten. Kopier kan sendes hvis 

ønskelig, men de finnes i kommunens postmottak. 

 

Unni Suther har vært vår kontaktperson, og hun sitter på all dokumentasjon som tidligere er 

sendt, både fra oss alene og sammen med andre naboer. 

 

Vi ønsker en regulering av tiden som ballbingen kan brukes. Vi har ikke noe imot barns bruk 

av bingen, men ønsker at ungdom og voksne som er ute sen kveld og natt skal bli fortalt 

(skilter) at de ikke skal bruke ballbingen.  

Ett tiltak som bør vurderes er at man regulerer lys på banen og i stolper som belyser 

uteområdet til senest kl 2200. 

 

Regulering av "åpningstid" i ballbingen, var også tema på ett av de første møtene med oss 

naboer, da det ble snakk om bygging av den i sin tid. Naboenes klage ble den gang trukket, 

fordi kommunen skulle regulere "åpningstiden". Noe som ikke er blitt gjort.  

 

Det hadde også vært ønskelig om det blir laget kjøreregler for området. Slik det er nå brukes 

ofte skoleplassen og uteområdet til "grisekjøring" med biler, motorsykler og ATV-er. Elling 

Solheimsvei blir brukt som fartsetappe inn til og fra skolen.  

Trafikksikkerhetsmessig bør det bli gjort en vurdering om å enveisregulere veien langs 

skoleområdet i Elling M Solheimsvei slik at trafikken kun går nordfra på fortausiden. Dette 

vil bedre trafikksikkerheten for skoleelevene ved ankomst og avreise fra skolen. 

Hastighetskontroller er også sterkt ønsket, sett gjerne opp en fotoboks, kanskje kan det 

forhindre en alvorlig ulykke? Kanskje bør man gjerde inn uteområdet og sette bom inn til 

skoleplassen slik at det ikke blir så enkelt å bruke motoriserte kjøretøy? 

 

Som vi har skrevet til kommunen før, vi ønsker å kunne glede oss til sommeren, ha vinduene 

oppe når vi skal sove om natten, og være så trygge trafikkmessig som det er mulig i et område 

med mange barn som ferdes. Vi håper at vi når igjennom med dette, og at også vi som 

allerede bor her blir tenkt på når skolene skal bygges om.  

 

Med hilsen  

Erna L. Elsrud-Bjerkheim 

Thor Bjerkheim 

Elling Solheimsvei 10, 3515 Hønefoss 
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1 Innledning

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål o g Hov skoler i Ringerike

kommune ønskes det utført en trafikkanalyse. Analys en skal belyse endringer og

konsekvenser for trafikken i området som følge av ø kt elevtall ved skolene. Ved

Ullerål barneskole skal kapasiteten utvides til 600 elever og 65 ansatte, mot

dagens 355 elever og 40 ansatte. Ved Hov ungdomssko le skal kapasiteten økes

fra 220 elever og 30 ansatte i dag til 280 elever o g 40 ansatte (24 årsverk) i

RINGERIKE KOMMUNE
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2022.

2 Dagens situasjon

2. 1 Eksisterende formål

Skolene er lokalisert nord for Hønefoss sentrum, re tt sør for E16 mot

Gardermoen. Hovedatkomst til området er via Rv35 Hø nengata og videre inn i

Hovsmarkveien. Videre innover i Hovsmarkveien er de t et industriområde, og

veien har tilknytning til Follumveien i vest og vid ere til E16.

2. 1 . 1 Ullerål skole
Ullerål skole har i dag 355 elever og 40 ansatte. S kolens elever kommer fra

nordlige deler av Hønefoss sentrum, og grensen for skolekretsen går nå ved

toglinjen sør for området.
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Figur 1 Ullerål skole med arealer for parkering og Kiss&Ride

Figur 2 Hovedinngang ved Ullerål skole mot Hovsmark veien. Foto: COWI
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Figur 3 Kiss&Ride ved Ullerål skole. Foto: COWI

2. 1 . 2 Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole har i dag 220 elever og 30 ansatte . Inntak til Hov

ungdomsskole er elever ved Ullerål og Hønefoss skol e.

Figur 4 Hov ungdomsskole med parkering, bussplass o g varelevering til skolen
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Figur 5 Snarvei fra Hovsmarkveien til Hov ungdomssk ole. Skiltet med "Skole" lengre opp i

Hovsmarkveien. Foto: COWI

2. 2 Veinett og trafikkmengder

Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hø nefoss sentrum sammen.

ÅDT i Hønengata er oppgitt til å være 17.700 kjt/dø gn i Nasjonal Vegdatabank

(NVDB). Fartsgrensen er 50 km/t på strekningen, og det er fortau på begge

sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata e r det ikke kantstein som

skiller kjørebane og holdeplass fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 -sone. I Hovsmarkveien er

det fortau på sørsiden av veien

2. 3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har 2 områder på hver side av hovedinngangen som

kan benyttes for parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes

for kjøring av elever til og fra skolen. Det virker å være varelevering og taxi som

benytter seg av det samme arealet.
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Figur 6 Parkeringsplass for ansatte ved Ullerål sko le med innkjøring fra Elling M.

Solheims vei. Det parkeres også langs selve veien. Foto: COWI

Ved Hov ungdomsskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som

benyttes som ansattparkering og parkering for besøk ende. Det er skiltet med

innkjøring forbudt opp mot skolen i tidsrommet 07.3 0-15.00 for andre enn

varetransport. Det ble observert parkerte biler i b akken opp mot skolen i dette

tidsrommet, så det er mulig at det ikke blir overho ldt.

2. 4 Kollektivtransport

Skolebuss til Ullerål og Hov skole stopper i Flattu mveien rett ved Ullerål skole.

Det kjøres en buss samlet for begge skolene.

Skolebuss til Ullerål/Hov

Rutebuss: brakar.no
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2. 5 Gående og syklende

Figur 7 Tilrettelegging for myke trafikanter i områ det rundt skolene. Kartkilde:

kart.1881.no

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av vei en. Kryssingsmuligheter

over Hønengata er vist i figur 7. Det er ett lysreg ulert gangfelt ved Hønen Allé

som fortsetter i en gang- og sykkelvei inn mot Olav Duuns vei. Det er ikke

oppmerket gangfelt over Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs

Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei og så gangf elt over til Ullerål skole.

Langs Elling M. Solheims vei er det fortau på strek ningen fra gangfeltet og

sørover langs grøntområdene ved skolen. I Flattumve ien, på vestsiden av

skolegården, er det kun buss som har lov å kjøre på deler av strekningen

sørover mot Dronning Ragnhilds vei. Nord for stengn ingen er det en

vendehammer.
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Figur 8 Gangfelt over Hønengata nord for Hovsmarkve ien. Foto: COWI

Figur 9 Gangfelt over Hovsmarkveien ved krysset til Hønengata. Foto: COWI

Figur 10 Lysregulert gangfelt over Hønengata. Foto: COWI
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Figur 11 Gang- og sykkelvei mellom Hønengata og Ola v Duuns vei og Klinikkveien.

Foto: COWI

Figur 12 Fortau i Klinikkveien og videre gangfelt o ver Elling M Solheims vei. Foto:

COWI

Figur 13 Fortau i Elling M Solheims vei. Foto: COWI
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Figur 14 Flattumveien sett mot nord forbi Ullerål s kole med vendehammer til høyre

i bildet. Veien stengt for andre kjøretøy enn buss v idere sørover. Foto:

COWI

Figur 15 Bussholdeplass i Hovsmarkveien nedenfor Ho v ungdomsskole. Gang- og

sykkelvei opp mot Sagaveien. Foto: COWI

Figur 16 Innkjøring til parkeringsareal til Hov ungd omsskole. Opphøyd gangfelt over

Hovsmarkveien. Foto: COWI
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Figur 17 Adkomst til Hov ungdomsskole. Kun lov for varekjøring mellom 07.30 og

15.00. Foto: COWI

2. 6 Trafikksikkerhet

Figur 18 Politiregistrerte personskadeulykker de si ste 10 år (2005-2014) fra

Nasjonal vegdatabank (NVDB). Kartkilde: kart.1881.no
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Figur 18 viser politiregistrerte personskadeulykker for området i perioden 2005-

2014. Det er ikke registrert ulykker videre innover i Hovsmarkveien. De

nærmeste ulykkene til Ullerål skole har skjedd i kr ysset mellom Dronning

Ragnhilds vei og Elling M. Solheims vei. Begge ulyk kene er bilulykker med

kryssende kjøreretninger som skjedde i henholdsvis 2007 og 2008.

I krysset mellom Hønengata og Dronning Ragnhilds ve i er 2 av 4 registrerte

ulykker med fotgjenger involvert. Videre sør i Høne ngata er det ytterligere en

fotgjengerulykke ved Flattumveien og to fotgjengeru lykker ved Krokenveien.

Alle med lettere skade som alvorligste skadegrad.

Det er ingen strekninger eller kryss på kartutsnitt et ovenfor som er ulykkes-

strekning eller –punkt etter Statens vegvesen sin d efinisjon. Strekningen rett

sør for jernbanen på Hønengata er definert som ulyk kesstrekning etter Statens

vegvesen sin definisjon for perioden 2009-2013. Ove r en strekning på 1 km har

det vært 11 ulykker på 5 år, med totalt 1 drept, 2 alvorlig skadet og 11 lettere

skadet. Fem av ulykkene er sykkelulykker, inkludert den med alvorligste

skadegrad drept og en med skadegrad alvorlig skade. Den andre ulykken med

alvorlig skade var en MC-ulykke, mens de resterende 5 ulykkene alle er

bilulykker. Fire av bilulykkene er uhell med påkjør ing bakfra.

3 Fremtidig situasjon

Etter utbygging av skolene på Hovsmarkveien overfly ttes alle elever fra

Hønefoss skole til Ullerål.
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Figur 19 Hønefoss skole lukkes og elever flyttes ti l Ullerål.

3. 1 Veinett og trafikkmengde

Som følge av at det oppføres to nye, større skoler på de to lokalitetene på

Hovsmarkveien, må det forventes at trafikken på vei nettet i skolenes

nærområde vil øke tilsvarende. Den mertrafikken som skolene er beregnet med,

har utgangspunkt i en vurdering av transportmiddelf ordelingen blant elever og

ansatte på skolene.

For elever på Ullerål skole antas det at 50 % av el evene blir kjørt til/fra skole i

bil. På Hov ungdomsskole antas det at kun 40 % blir kjørt i bil til/fra skole, da

elevene her er eldre. Det vurderes derfor at en høy ere andel elever kommer seg

til denne skolen på egenhånd. For de ansatte på sko lene antas det at 60 %

kjører i bil.

Med utgangspunkt i forutsettingene over, vil den øk te biltrafikken på

Hovsmarkveien i 2022 bli 630 ekstra biler/døgn.
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Tabell 1 Generert biltrafikk pr. døgn i 2022 som fø lge av flere elever og ansatte på

de to skolene.

Økt biltrafikk fra
elever/døgn

Økt biltrafikk fra
ansatte/døgn

Økt biltrafikk
i alt/døgn

Ullerål skole 490 30 520

Hov Ungdomsskole 95 10 105

I alt 585 40 625

Hovedparten av biltrafikken til skolen kommer via k rysset Hønengata/

Hovsmarkveien. Hønengata er adkomst til Hønefoss by og her passerer daglig

17.700 kjøretøyer. En beregning av trafikkavvikling en i krysset har vist at

allerede på nåværende tidspunkt er det store proble mer med avviklingen av

sideveistrafikken. Med den økte trafikken i 2022 må problemene forventes å

vokse seg enda større.

Det betyr at krysset har behov for ombygging, om de t skal bli en akseptabel

trafikkavvikling. Beregning av kapasiteten i krysse t viser at det kan oppnås en

akseptabel trafikkavvikling ved følgende endring:

› Ombygging til signalisert kryss.

› Krysset utvides med separate høyresvingsbaner.

› Gangfeltet nord for krysset anbefales å bli tatt me d som en del av et nytt

lysregulert kryss.

Resultater av kapasitetsberegninger er dokumentert i bilag A.

3. 2 Parkering

3. 2. 1 Bilparkering

Langtidsparkering, primært for ansatte

For å imøtekomme de ansattes bilparkeringsbehov ved skolene må det anlegges

0,6 p-plasser pr. ansatt svarende til i alt ca. 40 p-plasser i tilknytning til Ullerål

Skole og ca. 25 p-plasser ved Hov Ungdomsskole.

Ved ombygningen av Ullerål skole vil det være hensi ktsmessig å samle all

bilparkering på én plass, av hensyn til å begrense antallet av overkjørsler på

Hovsmarkveien. Noen av plassene kan være tidsbegren set i perioden 7.30-8.30

for å gi mulighet for kortvarig parkering ved henti ng og kjøring av barna til

skolen.

Det anbefales at den eksisterende p-plassen ved Hov Ungdomsskole blir

værende slik den er i dag.
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Kiss & Ride

Det er ikke til å unngå at mange av barna transport eres i bil til og fra skolen.

Det er derfor viktig å skape gode og sikre løsninge r slik at bilistene som skal

levere eller hente barna er til minst mulig ulempe. Det anbefales at det anlegges

et såkalt Kiss & Ride område for begge skolene.

Ved Hov ungdomsskole vil den mest hensiktsmessige p lasseringen av en Kiss &

Ride være øst for bussholdeplassen og det nåværende opphøyde gangfeltet.

Dette av hensyn til å ikke lede unødig mye biltrafi kk på tvers av

krysningspunktet hvor de myke trafikantene fra Saga veien krysser

Hovsmarkveien. Det foreslås derfor at det etableres et Kiss & Ride anlegg hvor

den nåværende stien mellom Hov ungdomsskole og Hovs markveien ender på

Hovsmarkveien. Stien må oppgraderes med fast belegn ing samt belysning.

Løsningen er skissert på figur 20. Det bemerkes at det kan være

terrengrelaterte utfordringer med løsningen.

Figur 20 Illustrasjon av Kiss & Ride ved Hovsmarkvei en. Stiforbindelsen opp til Hov

Ungdomsskole må samtidig oppgraderes.

Plassering av Kiss & Ride ved Ullerål skole kan i p rinsippet fastholdes som det er

i dag, men vil avhenge av den nye skoleinngangen. E t helhetlig forslag til

prinsipp for utforming av atkomst til skolen inklus iv Kiss & Ride beskrives i

avsnitt 3.4.

3.2.2 Sykkelparkering
Utover de ansattes bilparkeringsbehov, vil det være behov for etablering av

sykkelparkering til både elever og ansatte. I rappo rten "Situasjon Sykkel

Hønefoss" fra 2013 er dagens situasjon for sykkelpa rkering i Hønefoss registrert.

Herav fremgår det at der ikke er funnet sykkelparke ring på Ullerål skole og Hov

Ungdomsskole. Det anbefales at det etableres sykkel parkering ved begge skoler,

dels for å signalere at man ønsker at elever og ans atte sykler, dels for at unngå

at sykler parkeres på uhensiktsmessige steder.
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Antall nye sykkelparkeringsplasser

Det antas at ca. 30 % av elevene som skal til Uller ål Skole vil sykle til skolen. Til

Hov Ungdomsskole må det forventes en litt høyere an del da elevene er eldre.

Det antas her at ca. 40 % av elevene som skal til H ov Ungdomsskole sykler til

skolen. På begge skolene antas det at 25 % av de an satte sykler.

Tabell 2 Behov for sykkelparkering

Elever Sykkel P Ansatte Sykkel P I alt

Ullerål skole 600 180 65 15 195

Hov Ungdomsskole 280 110 40 10 120

Med utgangspunkt i de anslåtte andelene av elever o g ansatte som vil sykle

til/fra skole, må det anlegges minimum et tilsvaren de antall

sykkelparkeringsplasser. På Ullerål skole svarer de t til ca. 200

sykkelparkeringsplasser og på Hov ungdomsskole til ca. 120

sykkelparkeringsplasser.

Plassering og utforming av sykkelparkering

For å sikre at sykkelparkeringsplassene brukes, er det viktig at disse plasseres

og utformes riktig.

› Sykkelparkeringene bør plasseres tett på inngangen til skolen.

› Sykkelparkeringen må være synlig og godt belyst.

› Da det er parkering i mange timer hver dag, anbefal es det at

sykkelparkeringene utformes med tak.

3. 3 Kollektivtransport

Det er informert om at busstrafikken til skolene ik ke vil økes i forhold til dagens

situasjon. Plassering av bussholdeplass ved skolene fastholdes slik det er i dag.

3. 4 Gående og syklende

Ullerål Skole Plassering av inngangene til den nye Ullerål skole vil være avgjørende for de

myke trafikanters rutevalg til skolen. Biltrafikken til/fra skolen må primært

avvikles via Hovsmarkveien, og fotgjengerne og sykl ister via de mindre

beferdede lokalveiene til skolen. De to trafikantgr uppene separeres på den

måten mest mulig. Følgende tiltak anbefales:

› Ombygge krysset Hønengate/Hovsmarkveien.

For å sikre at biltrafikken i minst mulig grad bruk er de mindre lokalveiene,

er det viktig at krysset Hønengata/Hovsmarkveien om bygges så det er en

god trafikkavvikling. Bilistene vil da bruke Hovsma rkveien som primær

adkomst.
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› Kiss&Ride og parkeringsarealer etableres med adgang fra Hovsmarkveien.

› Plassering av hovedinngang

Sikkerheten til myke trafikanter til Ullerål skole kan sikres ved strategisk å

plassere skolens hovedinngangen og sykkelparkering bort fra

Hovsmarkveien. Det foreslås at skolens hovedatkomst for myke trafikanter

etableres fra Flattumveien og Elling M. Solheims Ve i via en stiforbindelse på

tvers av skolens område. Ved å føre den myke trafik ken mot Elling M.

Solheims Vei, vil flere også benytte det lysreguler te gangfeltet ved kryssing

av Hønengata.

› Opphøyd gangfelt ved Klinikvei

Det vurderes at de fleste myke trafikanter kommer f ra sør. Kryssing av

Elling M. Solheims Vei ved Klinikkveien vil derfor bli et viktig

krysningspunkt. Det anbefales at dette krysset bygg es om med opphøyd

gangfelt. Dette tiltaket vil tydeliggjøre krysninge n samt sikre at biltrafikken

passerer med lav hastighet

Figur 21 Forslag til prinsipper for utforming av tr afikkarealer på Ullerål skoles

område.

Hov ungdomsskole Den nåværende tilkomsten til Hov u ngdomsskole fastholdes, også som primær

tilkomst for myke trafikanter. Myke trafikanter fra sør og nord vil fortsatt

benytte Hønengata og Hovsmarkveien. Her bør det sik res en sammenhengende

stiforbindelse for fotgjenger og syklister på strek ningene.

Dersom det blir etablert en sammenhengende gang- o g sykkelveg langs

Hovsmarkveien og Hønengata, vil dette sikre en tryg g skoleveg. Syklende og

gående vil da bli ledet igjennom et lysregulert kry ss i Hønengata som vil sikre en

trygg kryssing av vegen. Dette vil ha en viktig bet ydning for de som flyttes fra

Hønefoss skole til Ullerål skole.
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Figur 22 Det foreslås at det etableres gang- og syk kelveg i 'missing links', så det

skapes sammenheng i gang- og sykkelvegnettet.

3. 5 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhetsmessige utfordr ingene på Hønengata

primært relaterer seg til trafikkavviklingen. Trafi kkmengdene på strekningen er

store og kryssene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle sideveistrafikken

(de fleste av kryssene er vikepliktsregulerte). Det gir opphav til en mer

risikobetont kjørsel, og leder trafikken ut på det omkringliggende lokalveinettet.

En forbedring av trafikksikkerheten på strekningen som helhet vil derfor kreve

en betydelig ombygging.

Ombygging i krysset Hovsmarkveien/Hønengata vil bid ra til en forbedring av

trafikksikkerheten generelt, men vil også bety en b edre avvikling av trafikken i

skolenes nærhet. Dermed vil færre benytte de mindre beferdede lokalveiene

nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjen gere og syklister er størst.

De anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede

parkeringsløsninger, sykkel- og gangveier m.m. vil også bety forbedring av

trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på vei til skolene.
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4 Konklusjon

Etter oppførelse og idriftsettelse av de to nye sko lene på Hovsmarkveien i 2022

forventes trafikken på Hovsmarkveien å stige med ca . 630 kjøretøyer/døgn,

foruten den alminnelige trafikkveksten på veinettet . Den økende trafikkmengden

vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ikke kan avvikle trafikken i

morgen- og ettermiddagsrushet uten store forsinkels er og kødannelser på

sideveiene. Det vil derfor være nødvendig å ombygge krysset til et lysregulert

kryss med separate høyresvingsbaner på Hønengata, f or å sikre en akseptabel

trafikkavvikling.

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning.

Med de to nye skolene vil enda flere elever ha beho v for å ferdes langs og på

tvers av Hønengata. Det anbefales at strekningen gj ennomgår en helhetlig

ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker . Det omfatter etablering av

sikre forhold for myke trafikanter i form av gang- og sykkelvei samt løsning av

trafikkavviklingsproblemene i kryssene som vurderes å være hovedårsaken til de

mange ulykkene.

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkve ien om til et

signaregulert kryss med høyresvingsbaner og det eta bleres en

sammenhengende gang- og sykkelvei langs Hønengata.

Ullerål skole

Ved Ullerål skole er det mulighet for å sikre en be dre adskillelse av bilister og

myke trafikanter, og dermed skape en mer sikker sko levei i fremtiden.

Biltrafikken vil fortsatt primært benytte Hønengata og Hovsmarkveien hvor

tilkomst til p-plass og Kiss & Ride også må være fr a Hovsmarkveien i fremtiden.

Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparke ringsplasser.

Det anbefales at skolens inngang og sykkelparkering plasseres med utgang mot

sør omtrent midt på tomta med gang- og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling

M. Solheims Vei. Kryssingen ved Elling M. Solheims Vei og Klinikkveien vil være

svært viktig for de myke trafikantene. Det anbefale s her at krysset etableres

med opphøyd gangfelt for å markere krysningsområdet samt redusere

kjøretøyenes hastighet.

Hov Ungdomsskole

Ved Hov ungdomsskole anbefales det å etablere en Ki ss & Ride øst for det

eksisterende krysningspunktet på Hovsmarkveien, hvo r bilister som skal

levere/hente elever ikke ledes forbi krysningsstede t. Det krever en oppgradering

med fast belegning og belysning av den nåværende st iforbindelsen mellom

Hovsmarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer til

parkering, vil den eksisterende parkering fastholde s slik den er i dag. 120 nye

sykkelparkeringsplasser bør etableres tett på skole ns inngang.

Den myke trafikken til ungdomsskolen fra sør, vil o gså i fremtiden benytte

Hønengata og Hovsmarkveien. Det anbefales derfor at det skapes sammenheng

i gang- og sykkelvegnettet på strekningene ved å et ablere gang- og sykkelvei,

hvor det i dag er to 'missing links'.
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Bilag A Kapasitetsberegninger

Følgende forutsetninger ligger til grunn for de utf ørte kapasitetsberegninger i

krysset Hønengata/Hovsmarkveien:

› 60 % av de ansatte transporterer seg i bil

› 50 % av elleverne fra Ullerål skole transporterer s eg i bil

› 40 % av elleverne fra Hov Ungdomsskole transportere r seg i bil

› ÅDT på Hov Alle er estimert til 1500 kjt/døgn

› Trafikkfordelingen på Hov Alle er: 60 % til venstre , 30 % til høyre og 10 %

rett frem

› 90 % av elever/ansatte som kjører i bil til/fra sko le ankommer via

Hønengata/Hovsmarkveien.

› Av de 90 % som benytter Hønengata til Hovsmarkveien kommer 50 % fra

sør og 50 % fra nord.

› Det er vurdert at den ekstra trafikken til skolene skjer innenfor for rush

timen

› Noe trafikanter kjører med den nåværende utforminge n ikke via krysset,

om de kommer fra Hovsmarkveien og skal ut på Høneng ata. Det vurderes

derfor at kun 30 % av den nye trafikk kjører til kr ysset. De 30 % fordeler

seg 50/50 mellom høyresving og venstresving. I bere gningen av krysset

ombygd til lysregulert kryss, antas det at 90 % av trafikantene kjører til

krysset.
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A. 1 Morgenrush 201 7
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A. 2 Ettermiddagsrush 201 7
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A. 3 Morgenrush 2022
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A. 4 Ettermiddagsrush 2022

A. 5 Morgenrush 2022 – lysregulert

Der er laget et overslag med et lysregulert anlegg for å undersøke om det kunne

hjulpet avviklingsproblemene på sideveiene samt hvi lke konsekvenser det ville

hatt for trafikken på Hønengata. Ved utbygning av k rysset med searate

høyresvingsbaner kan krysset avvikle trafikken. Den presise utformingen av

krysset og programmering av signalene må gjøres på bakgrunn av en nærmere

undersøkelse med et mere detaljert trafikkgrunnlag.



TRAFIKKANALYSE HØN EF OSS N ORD 25

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents /03 Prosjektdokumenter/Grunnlagsdokumenter/Trafikka nalyse Hønefoss Nord.docx



http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/RIAKu/Rapporter/RAP001 Versjon 00 Ullerål og Hov sk oler - Støyvurdering.docx

ADRESSE COWI AS
Kobbersl agerstredet 2
Kråkerøy
Postboks 123
1601 Fredrikstad

TLF +47 02694
WWW cowi.no

OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR.

A097675 RAP001

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT

00 1 5 .12 .2017 odan trip odan

I N N H O L D
SAM MEN DRAG 2

1 BAKGRUN N 3

2 FORSKRI FTER OG GREN SEVERDI ER 5
2.1 Definisjoner 5
2.2 Kommuneplanens arealdel (201 7 - 2030) 5
2.3 Utendørs støynivå 6

3 STØYBEREGNI N GER 7
3.1 Grunnlag og beregningsmetode 7
3.2 Trafikktall vei 7
3.3 Usikkerhet 8

4 RESULTATER OG VURDERI N GER 9

Vedlegg: Støysonekart 1 1

RIN GERIKE KOM M UN E

S TØ YVU R D E RI N G
DETALJREGULERIN G ULLERÅL OG H OV SKOLE R



2 DETALJREGULERING ULLERÅL OG HOV SKOLE R - STØYVURDERING

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/RIAKu/Rapporter/RAP001 Versjon 00 Ullerål og Hov sk oler - Støyvurdering.docx

SAM MEN DRAG

Det er beregnet veitrafikkstøy for planområdene BBH, BU1, BU2 og område langs
Hovsmarkveien . Beregningen e gjelder for år 201 7 (nåsituasjon) og framskrevet til
år 2030 , med og uten økt trafikk/støy som følger fra større kapasitet ved skolene
Ullerål og Hov i Hovsmarkveien .

For n ordøstre del av område BBH ( Espira barnehage ) er støynivå et fra veitrafikk i
hvit sone (Lden 55) uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler i
Hovsmarkveien. For ute oppholds området mellom barnehagen og Hovsmarkveien
vil det være behov for en støyskjerm/voll for å sørge for at støynivået kommer ned i
hvit sone . Også dette e r u avhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs Hovsmarkveien har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for
fasade og uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. Støyøkning fra
alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes støynivået (gul sone)
ytterligere med opptil 1 dB .

Mesteparten av område ne BU1 (Hov u. skole) og BU2 (Ullerål skole) samt
uteoppholdsarealer, inklusive lekeplass er ved BU2 , har støynivå fra veitrafikk i hvit
sone uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2 har støynivåer i hvit -
eller gul sone for fasade og uteoppholdsarealer som vender mot BU2 . Støyøkning
fra alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes støynivået ytterligere med
opptil 1 dB .
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1 BAKGRU N N

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål og Hov skoler i Ringerike
kommune har COWI utført en støyvurdering av veitrafikkstøy i og nær
planområdene for skoler/barnehage .

Vurderingen er utført i forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringsplan for
område ne og skal belyse endringer i veitrafikkst øy fra økt trafikk som følger fra
større kapasitet ved skolene, samt vurdere om det vil være nødvendig med
støyreduserende tiltak.

Planområde t ligger sør for Hovsmarka i Hønefoss , Ringerike kommune.
Planområdet er markert med rød sirkel i Figur 1 .

Figur 1 - Oversiktskart, planområdet ringet inn med rødt .
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Illustrasjonsplan med oversikt over plangrenser er vist i Figur 2 .

Figur 2 - Utklipp fra illustrasjonsplan med oversikt over plangrense r . Plankart utarbeidet av COWI

AS , datert 28.11 .20 17 .

BBH

(Barnehage)

BU1

(Hov u - skole

BU2

(Ullerål skole)
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2 FORSKRI FTER OG GREN SEVERDI ER

2.1 Definisjoner
Nedenfor følger definisjoner og forklaringer til aktuelle parametere og uttrykk som
blir benyttet i dette notatet.

Lden er et A - veid ekvivalent lydnivå over et døgn, bestående av dag (day, d), kveld
(evening, e) og natt (night, n). Dag er definert i tidsrommet 07 – 19, kveld 19 – 23
med ekstra tillegg på +5 dB, og natt 23 – 07 med ekstr a tillegg på +10 dB.
Beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over ett
år.

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 %
av hendelsene.

Lp,AF,max er det maksimale lydnivået som er et m ål for de høyeste, vanlige toppene
i en varierende støy. Størrelsen er en øyeblikksverdi.

ÅDT : Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, regnet over et år.

2.2 Ko mmuneplanens arealdel (201 7 - 20 30 )
I høringsutkast (mars 2017) for kommuneplanens a realdel for 2017 - 2030 for
Ringerike kommune vise s det til T - 1442 og støy med følgende bestemmelse r :

§1. Bebyggelse og anlegg

§1.0.2 Lekeareal

› Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk, og være støyskjermet iht. T - 1442 .

§1.0 .4 Støy

› Anb efalte støygrenser i tabell 3 i ”Veileder til retningslinje for behandling av
støy i arealplanleggingen T - 1442” skal følges ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse. I områder avsatt til sentrumsformål, og spesielt
ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tilla te avvik fra støygrensene
under forutsetning av at følgende målsettinger legges til grunn: Alle boenheter
skal ha en stille side. En høyest mulig andel – og mer enn 50 % - av
oppholdsrommene inkludert minst ett soverom skal vende mot stille side. Alle
boen heter skal ha tilgang til både private utearealer og felles uteareal som
tilfredsstiller grenseverdiene i retningslinjen T - 1442. Inntil gule og røde
støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølso m arealbruk i områder som er
utsatt for støy fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også
krav om støydokumentasjon ved planlegging av ny støyende virksomhet.
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2.3 Utendørs støynivå
R etningslinje n T - 1 442/2 01 6 angir anbefalte grenseverdier for utendørs støynivå fra
veitrafikk . Kriterier for støysoneinndeling er angitt i Tabell 1 .

Tabell 1 - Kriterier fo r soneinndeling iht. T - 1442/2016 .

Gul sone Rød sone

Støykilde Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå
i nattperioden
kl 23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå
i nattperioden
kl 23 - 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold. I gul støysone kan kommunen velge å tillate avvik fra
grenseverdiene i T - 1 442 dersom planen kan utformes slik at støykompromi ssene
blir begrenset.

Rød sone , nærmest støykilden, angir et område som er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål, og hovedregelen er at etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal
unngås.

For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken . For øvrige
områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til
støy, og det kreves normalt ingen særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk
forskrift.

Retningslinjens grenseverdier ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse er
gjengitt i Tabell 2 , og tilsvarer nedre grense for gul støysone . Støyfølsom
bebyggelse omfatter boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager. For andre typer bygninger til støyfølsom bruk er det ikke gitt anbefa lte
verdier for utendørs støynivå. Grenseverdiene i Tabell 2 er derfor ikke gjeldende
for kontorer og forretningsformål .

Tabell 2 - Høyeste anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse eller
støyende virksomhet . Tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med

støyfølsom bruksformål

Støynivå utenfor
soverom,

natt kl. 23 – 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

› Støynivået skal beregnes for situasjonen m inst 1 0 år frem i tid.
› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte

boenhet.
› Krav til maksimalt støynivå L5AF i nattperioden gjelder der det er mer enn 1 0

hendelser per natt som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendel ser.
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3 STØYBEREGNI N GER

3.1 Grunnlag og beregningsmetode
Støyberegningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikk
ved bruk av støyberegningsprogrammet CadnaA versjon 201 8 .

Digitalt kartgrunnlag fra april og mai 201 7 er benyttet som grunnla gsmateriale i
støyberegningsmodellen.

Støysonekartene er beregnet i høyde 2 meter over terreng. Beregningshøyden på
2 meter er valgt for å synliggjøre støynivå på uteoppholdsarealer på bakkeplan.

Øvrige beregningsinnstillinger:

› Myk mark (markabsorpsjon = 1)
› Beregninger inkluderer 2 lydrefleksjoner.
› Helningsgradienter på veier er hensyntatt.
› Beregninger utført med rutenett i avstand 5 x 5 meter.

3.2 Trafikktall vei
Trafikktallene er basert på COWIs trafikkutredning i prosjektet . Tallene for år 2017
er fremskreve t til år 203 0 , og tar hensyn til alminnelig trafikkvekst samt økt trafikk
som de nye skolene genererer .

Støy fra veier som ikke er nevnt i Tabell 3 anses som neglisjerbart.

Tabell 3 - Benyttede trafikktal l for veitrafikk .

Vei

Uten økt trafikk fra nye skoler Med økt trafikk fra nye skoler

ÅDT 2017 Andel
tungtrafikk

ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

ÅDT2030 Andel tungtrafikk Hastighet

(km/t)

Hønengata 17700 10% 21800 12% 22100 11% 50

Hovsmarkveien 3700 2% 450 0 2% 5100 2% 30

Flattumveien 40 1% 50 1% 70 1% 30

Elling M.
Solheims vei

700 1% 850 1% 890 1% 30

Dronning
Ragnhilds vei

600 1% 730 1% 770 1% 30

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene. Beregningsteknisk er det
imidlertid akseptabel t med noe usikkerhet i ÅDT da det skal relativt store feil i
trafikkmengdene til for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel
må ÅDT dobles for å gi en endring på +3 dB på ekvivalent støynivå.
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Beregning av Lden forutsetter en tidsfordelin g av trafikken over døgnet. I tråd med
M - 1 28, veileder til T - 1 442, er det benyttet en typisk trafikkfordeling for byvei med
fordeling på 84 % dag, 1 0 % kveld og 6 % natt . For Hønengata (E1 6) er det
benyttet trafikkfordeling for riksvei med f ordeling på 75 % dag, 1 5 % kveld og 1 0 %
natt.

3.3 Usikkerhet
I henhold til nordisk beregningsmetode er beregningene i CadnaA gjennomført for
en værsituasjon hvor det er en svak medvindkomponent på 0 – 3 m/s fra kilde til
mottaker eller tilsvarende lydforplantningsforhold med svak positiv
temperaturgradient (svakt økende lufttemperatur med høyden over mark).
Beregningene tar derfor ikke høyde for avvik i meteorologiske forhold som kan
påvirke støyutbredelsen, f.eks. annen vindretning, høyere vindstyrke, snø på
bakken o.l. Bereg ningene anses som konservative.

Beregningsteknisk kan det regnes med en usikkerhet på 1 - 3 dB.
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4 RESU LTATER OG VU RDERI N GER

Det er beregnet veitrafikkstøy f or planområde ne BBH, BU1, BU2 og område langs
Hovsmarkveien . Beregningene gjelder for år 2017 (nåsitu asjon) og framskrevet til
år 203 0 , med og uten økt trafikk/støy som følger fra større kapasitet ved skolene i
Hovsmarkveien , se Tabell 4 .

Tabell 4 - Beregnet utendørs støynivå for planområde ne .

Plano mråde / områ
de :

Resultat og vurdering:

BBH

(Espira
b arne hage)

› Nordøstre del av området (mot skogen) har støynivå fra
veitrafikk for år 2030 i hvit sone (Lden 55) uavhengig av
økt trafikk i Hovsmarkveien fra nye skoler , se
støysonekart X001 og X003. De samme gje lder for
dagens situasjon (2017) vist i støysonekart X007.

› For å sørge for at støynivået på uteoppholds området
mellom barnehagen og Hovsmarkveien reduseres ned til
hvit sone er det i støysonekartene vis t effekten av en
støyskjerm/voll (L=100m, H=2, 3 m.o.t ) . En eventuell
støyskjerm her bør være av typen med absorbsjon i flaten
mot Hovsmarkveien slik at refleksjon og økt støy ved
nærmeste hus på motsatt side av veien unngås.
Avbøtende tiltak (støyskjerm) mot barnehagen er
ua vhengig av økt trafikk , se støyson ekart X001 , X003 og
X007 .

Hovsmarkveien

( Øst og v est for
BU2 )

› Boliger som ligger langs Hovsmarkveien øst og vest for
BU2 har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. På
motsatt side (skjermet si de) er støynivåene i hovedsak i
hvit sone. Dette gjelder for år 2030 uavhengi g av økt
trafikk fra nye skoler, se støysonekart X001 til X004 , samt
for dagens situasjon vist i støysonekart X007 og X008 .

› Støy økning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens niv å
(2017) til år 2030 for boliger langs Hovsmarkveien er
opptil 1 dB (gul sone) , se støysonekart X001 og X002 . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inklude res økes
støynivået i år 2030 ytterligere med opptil 1 dB (gul sone) ,
se støysonekart X00 3 og X0 04 .

› Boliger i krysset mot Hønengata (E16) har støynivåer i rød
sone (Lden 65 dB) for noen fasader og
uteoppholdsarealer. Dette skyldes trafikkmengden i
Hønengata , se støysonekart X002, X004 og X008 .

› Utenfor soveromsvindu i fasader hvor beregnet statistisk
maksnivå overskrider L5AF > 76 dB, overskrides
grenseverdien på L5AF > 70 med mer enn 10 separate
støy - hendelser per natt fra trafikk i Hovsmarkveien
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uavhengig av økt trafikk fra nye skoler både for år 201 7 og
2030 , se støysonekart X005 og X006 .

BU1

(Hov u. skole)

› Mesteparten av området samt u teoppholdsarealer nær
skolen har støynivå fra veitrafikk for år 2030 i hvit sone
(Lden 55) uavhengi g av økt trafikk fra nye skoler, se
støysonekart X001 og X003 . De samme gjelder for
dagens situasjon (201 7) vist i støysonekart X007.

BU2

( Ullerål skole og
nærmeste
boliger )

› Med unntak av området mellom skole og Hovsmarkveien
har mestepart en av uteoppholdsarealer, inklusive
lekeplasser, støynivå fra veitrafikk i hvit sone (Lden 55) .
Dette gjelder for år 2030 uavhengi g av økt trafikk fra nye
skoler, se støysonekart X002 og X004 , samt for dagens
situasjon vist i støysonekart X008 .

› Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2
har støynivåer i hvit - eller gul sone for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot BU2. På motsatt side
(skjermet side) er støynivåene i hovedsak i hvit sone.
Dette gjelder for år 2030 uavhengig av økt t rafikk fra nye
skole r, se støysonekart X002 og X004 samt for dagens
situasjon vist i støysonekart X008 .

› Støyøkning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå
(201 7) til år 2030 for boliger langs veier som grenser til
område BU2 er opptil 1 dB (gul sone), se støysonekart
X004. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes
økes støynivået i år 2030 ytterligere med opptil 1 dB (gul
sone), se støysonekart X 008 .

› Utenfor soveromsvindu i fasader hvor beregnet statistisk
maksnivå overskrider L5AF > 79 d B, overskrides
grenseverdien på L5AF > 70 med mer enn 1 0 separate
støy - hendelser per natt for trafikk i Elling M. Solheims vei
og Dronning Ragnhilds vei uavhengig av økt trafikk fra
nye skoler både for år 201 7 og 2030, se støysonekart
X00 6 .
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Vedlegg : Støysonekart

› X001 Støysonekart Ullerål og Hov - o mråde BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X002 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2 ) - Lden for veitrafi kk År 2030 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X003 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 med trafikkøkning fra nye skoler

› X004 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 med trafikkøkning fra nye skoler

› X00 5 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2) – Maks imal nivå L5AF for veitrafikk År 2030 med og uten
trafikkøkning fra nye skoler

› X006 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2) - Maksimalnivå L5AF for veitrafikk År 2030 med og uten trafikkøkning fra
nye skoler

› X007 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for B U2) - Lden for veitrafikk År 2017 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X008 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2) - Lden for veitrafikk År 2017 uten trafikkøkning fra nye skoler



56
37

58

57

5539
39

48

51 57

59

575949

53

54

55

51

55 45

62
62

62

62

59

56
39

38
3738

54

57

6252

39
40

54

58 61
61

55

46

39

6151

60
60

57

43

60 50

52

51

48
4443

43

52
53

53 44

45
46

48

43
43

48 38

45
47

46

43
4138

39

44

473 7

40

41
44 35

Espira

Hov u.skole

Uteoppholdsområde

Støyskjerm/voll

B B H

B U1

Parkering

Uteoppholdsområde

Plangrense

Plangrense

Flattum
veien

Hovsmarkveien

L=100 m, H=2,3 m.o.t

569900

569900

569950

569950

570000

570000

570050

570050

5701 00

5701 00

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

66
72
30
0

66
72
30
0

66
72
35
0

66
72
35
0

66
72
40
0

66
72
40
0

66
72
45
0

66
72
45
0

66
72
50
0

66
72
50
0

66
72
55
0

66
72
55
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

Lden

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

Lden i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X001
Rev.

00



60
60

57

43

605 0

52

51

48
4443

43

52
53

53 44

45
46

48

43
43

48 38

45
47

46

43
4138

39

44

4737

4441

40

41
44 35

47

4642

43

44 47

47 38

43
44

45

44

45 36

66

55

64 66

69

67

6960

5760
56

55
50 52

60

6362

6 353

6060
55

52
48 49

6051

54
58

59
61 60

57

55

52

61 51

52
52

54
61 61

57

57
61 51

60 65

5654

6556

56
56 55

53

53

56
56 46

55

55
51 50 50 50

50

51

5152

554 5

52

51

50

5152
54

54
544 4

54

51

50

49

5252

5 444

52

54

54

52 51

47

49

51

5444

55
50

48

50 50

54

55

56

56 47

49

53
54

52

50

41
43

47

5444

51

43

47

4644
46

48

50
54 55

55 45 41
48

50
57 57

55

54

44

5748

60

58

57
49

51

51

60 60

605 1

51

51

53

66 67

70

70

70

69

70 61

Uteoppholdsområde

Hov u.skole

B U2

B U1

P
langrense

E
lli
ng
M
.S
ol
he
im
s
ve
i

Flattum
veien

Dronning Ragnhi lds vei

Hovsmarkveien

H
ø
ne
ng
at
a

Parkering

Ullerål skole

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

570350

570350

570400

570400

570450

570450

570500

570500

66
72
05
0

66
72
05
0

66
72
10
0

66
72
10
0

66
72
15
0

66
72
15
0

66
72
20
0

66
72
20
0

66
72
25
0

66
72
25
0

66
72
30
0

66
72
30
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

Lden

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

Lden i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X002
Rev.

00



56
38

59

57

5639
39

48

52 58

59

585949

53

55

55

51

55 46

62
62

63

63

60

56
39

38
3838

54

57

63 53

39
40

54

58 62
61

56

46

39

62 52

60
60

57

44

60 50

52

51

48
4444

43

53
54

54 44

46
47

48

44
44

48 39

46
47

47

43
4238

40

44

4738

40

41
44 35

Espira

Hov u.skole

Uteoppholdsområde

Støyskjerm/voll

B B H

B U1

Parkering

Uteoppholdsområde

Plangrense

Plangrense

Flattum
veien

Hovsmarkveien

L=100 m, H=2,3 m.o.t

569900

569900

569950

569950

570000

570000

570050

570050

5701 00

5701 00

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

66
72
30
0

66
72
30
0

66
72
35
0

66
72
35
0

66
72
40
0

66
72
40
0

66
72
45
0

66
72
45
0

66
72
50
0

66
72
50
0

66
72
55
0

66
72
55
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

Lden

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Med trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

Lden i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X003
Rev.

00



60
60

57

44

6050

52

51

48
4444

43

53
54

5444

46
47

48

44
44

4839

46
47

47

43
4238

40

44

47 38

4441

40

41
443 5

47

4642

43

44 48

4839

43
44

45

44

4536

66

56

64 66

69

67

69 60

5860
56

55
50 52

60

6362

6354

6161
55

52
48 49

61 51

54
58

59
61 61

57

56

53

6151

52
53

54
61 61

58

57
61 52

60 65

5654

65 56

57
56 55

53

53

56
57 47

55

55
51 50 50 50

50

51

5152

55 46

52

51

50

5152
54

54
5445

54

52

50

49

5252

54 44

52

54

54

52 51

47

49

51

544 4

55
50

48
50 50

54

55

56

5647

49

53
54

52

51

41
43

48

5444

51

43

47

4644
46

49

50
54 55

5 545

41
48

50
57 57

55

54

44

57 48

60

58

5749

51

51

60 60

60 51

51

51

53

66 67

70

70

70

69

70 61

Nye Ullerål skole

Uteoppholdsområde

Hov u.skole

B U2

B U1

P
langrense

E
lli
ng
M
.S
ol
he
im
s
ve
i

Flattum
veien

Dronni ng Ragnhi lds vei

Hovsmarkveien

H
ø
ne
ng
at
a

P
ar

ke
rin

g

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

570350

570350

570400

570400

570450

570450

570500

570500

66
72
05
0

66
72
05
0

66
72
10
0

66
72
10
0

66
72
15
0

66
72
15
0

66
72
20
0

66
72
20
0

66
72
25
0

66
72
25
0

66
72
30
0

66
72
30
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

Lden

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Med trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

Lden i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X004
Rev.

00



74
51

76

76

7554
57

70

74 76

77

7784 77

74

76

78

76

8478

81
81

81
82

80

77
53

53
5653

74

78

88 82

54
56

77

79 80
80

78

69

55

8780

78
78

79

73

8579

83

82

80
7764

65

77
80

8983

77
79

80

78
76

8680

78
79

79

77
7550

61

75

85 79

58

73
8073

Espira

Hov u.skole

Uteoppholdsområde

Støyskjerm/voll

B B H

B U1

Parkering

Uteoppholdsområde

Plangrense

Plangrense

Flattum
veien

Hovsmarkveien

L=100 m, H=2,3 m.o.t

569900

569900

569950

569950

570000

570000

570050

570050

5701 00

5701 00

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

66
72
30
0

66
72
30
0

66
72
35
0

66
72
35
0

66
72
40
0

66
72
40
0

66
72
45
0

66
72
45
0

66
72
50
0

66
72
50
0

66
72
55
0

66
72
55
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

L5AF

< 70 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB
>= 85 dB
>= 90 dB
>= 95 dB
>= 100 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Med og uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

L5AF i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X005
Rev.

00



78
78

79

73

85 79

83

82

80
7764

65

77
80

89 83

77
79

80

78
76

86 80

78
79

79

77
7550

61

75

8579

7356

58

73
80 73

82

7967

67

79 82

88 82

77
78

62

62

8578

77

75

73 74

75

77

84 77

7978
76

75
59 62

76

7979

8679

7979
78

75
57 58

867 9

80
82

82
80 80

77

75

77

89 82

70
73

76
79 79

78

75
86 79

78 78

7067

847 8

83
81 78

69

68

85
91 85

83

84
78 75 72 70

57

61

7578

91 84

78

68

66

7780
82

82
89 82

82

78

64

64

7880

8882

80

82

82

80 78

68

69

78

8 882

79
77

76
70 69

74

77

79

8579

78

79
80

79

76

66
68

76

8780

79

65

71

6364
73

75

78
80 80

86 80 54
76

79
81 81

79

76

54

87 81

77

74

7272

74

77

80 80

8780

71

74

77

80 80

77

76

76

76

8680

Uteoppholdsområde

Hov u.skole

B U2

B U1

P
langrense

E
lli
ng
M
.S
ol
he
im
s
ve
i

Flattum
veien

Dronning Ragnhi lds vei

Hovsmarkveien

H
ø
ne
ng
at
a

Parkering

Ullerål skole

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

570350

570350

570400

570400

570450

570450

570500

570500

66
72
05
0

66
72
05
0

66
72
10
0

66
72
10
0

66
72
15
0

66
72
15
0

66
72
20
0

66
72
20
0

66
72
25
0

66
72
25
0

66
72
30
0

66
72
30
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

L5AF

< 70 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB
>= 85 dB
>= 90 dB
>= 95 dB
>= 100 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Med og uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

14.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

L5AF i 2030
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X006
Rev.

00



54
36

57

56

5438
38

46

50 56

58

5658 48

51

53

54

50

54 44

61
61

61
61

58

55
38

37
3637

53

56

615 2

38
39

53

57 60
60

54

45

38

6050

59
59

56

42

5949

51

50

47
4342

42

51
52

5 243

44
45

47

42
42

4737

44
46

45

42
4037

38

43

46 36

39

40
4334

Espira

Hov u.skole

Uteoppholdsområde

B B H

B U1

Parkering

Uteoppholdsområde

Plangrense

Plangrense

Flattum
veien

Hovsmarkveien

569900

569900

569950

569950

570000

570000

570050

570050

5701 00

5701 00

5701 50

5701 50

570200

570200

570250

570250

570300

570300

66
72
30
0

66
72
30
0

66
72
35
0

66
72
35
0

66
72
40
0

66
72
40
0

66
72
45
0

66
72
45
0

66
72
50
0

66
72
50
0

66
72
55
0

66
72
55
0

Støysoner
Beregningshøyde

2.0m
Gridoppløsning

5m * 5m
Beregnignsparameter

Lden

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter

Støyfølsomt bygg

Ikke støyfølsomt bygg

Skole/barnehage

Vei

Skjerm

Høydekurve

Reflekterende flate

Eiendomsgrense

00 06.12.17 Tegning opprettet odan trip toks

Rev. Dato Revideringen gjelder Nr. Saksb. Sidem.k. Oppdr.a.

Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Dagens situasjon uten trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.

Saksbehandler

odan

Sidemannskontr.

trip
Oppdragsansvarlig

odan

Fag

Støy
Dato

15.12.17

Målestokk

1:1250 (A3)
Beregningsparameter og -år

Lden i 2017
Oppdragsnr.

A097675
Planfase

Støykartlegging
Tegningsnr.

X007
Rev.

00



59
59

56

42

5 949

51

50

47
4342

42

51
52

52 43

44
45

47

42
42

47 37

44
46

45

42
4037

38

43

46 36

4340

39

40
4334

46

4541

42

43 46

46 37

41
43

44

43

44 35

65

54

63 65

68

66

685 9

5659
55

54
49 51

59

6261

6 252

6059
54

51
47 48

60 50

53
57

58
60 60

56

54

51

60 50

51
51

53
60 60

56

56
6050

59 63

5553

63 55

55
55 54

52

52

55
55 46

54

54
50 49 49 48

49

50

5051

54 44

51

50

49

5051
53

53
5 344

53

50

49

48

5151

5343

51

53

53

51 50

46

48

50

5343

54
49

47
49 49

53

54

55

55 46

48

52
53

51

49

40
42

46

53 43

50

42

46

4443
45

48

49
53 54

5444

40
47

49
56 56

54

53

43

5647

59

56

5648

50

50

59 59

59 50

50

50

51

64 65

69

69

69

68

69 60

Nye Ullerål skole

Uteoppholdsområde

Hov u.skole

B U2

B U1

P
langrense

E
lli
ng
M
.S
ol
he
im
s
ve
i

Flattum
veien

Dronning Ragnhil ds vei

Hovsmarkveien

H
ø
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Ullerål og Hov skoler

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING

Ullerål og Hov skoler

t7/14044

170067

Ringerike

Gnr 86 lbm 373 m.f7.

Ringerike kommune

Postboks 123 3502 Hønefoss
21.08. -23.08.17 Arild L.
22.09.t7 Arild L.

E Overflateregistrering

n
I Prøvestikk

n Annet

E Planen er ikke i konflikt med kulturminner

n Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner

! Planen er i konflikt med ikke fredete arkeologiske kulturminner

n Kommunedelplan n Mindre privatE Reguleringsplan

ühak n Landbruksvei ntiltak I Større
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Forsidebilde: Ullerål skole og Hovmarkveien, i retning sørvest. Foto: Arild L. Teigen
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Ullerål og Hov skoler
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Ullerål og Hov skoler

Bakgrunnen for undersøkelsen er detaljregulerlng for Ullerål og Hov skoler i Ringerike kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette fremtidig utvikling av skolene, hvor blant annet

undervisningsformå1, ulike trafikkformål samt formål for grønnstruktur vil vurderes i planarbeidet.

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og COWI AS er konsulent for planarbeidet.

Det er ikke tidligere registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det er

derimot registrert kulturminner i nærområdet øst, nordøst og nordvest for plangrense. Da det er
potens¡al for funn av kulturminner, ønsket Buskerud fylkeskommune å utføre en arkeologisk

registrering for å undersøke om reguleringsplanen kommer i konflikt med automatisk fredete
kulturminner.

Bakgrunn for unde rsøkelsen

f¡Cør*n?fr¿b *a:þ-¡*c

fh*¡tm lüb¡t*tt¡t¡¡.i.

r¡bdden, d¡l¡rt 18,6.ãm,

fo*'.nr¡¡f *¡dçtt
hignrä¡rcrcrl.l#i ¡v
d¡tû¡{ãr rrsr}¡d rrrd n¡ç.*
o¡rfd.:i*t{. fff*ÂX

æ¡irmafu þ6or rçl¡st ¡¡rd
lf!ft''f"

PlmCrcr¡¡e rç lnt ¡¡fnct f¡
ù'ûlùd ffËd *t it¡¡l.{rtt*
lttrr t¡rü.rdül{
síf¡Ê;Cf

,{;
t

¡ #'
iÉ{

{

*
e

I.
¡

i rtt-. t¡

{ *,,
t

tigur 2: Kartdata fra Geodâtã AS.

Sammendras"-.- -ct

Den 21.-23. august utførte Buskerud fylkeskommune en arkeologisk registrering ved Ullerål og

Hov skoler i Ringerike kommune. Registeringen ble gjort i forbindelse med tilrettelegging for
framtidig uwikling av skolene.

Nordlige del av planområde ble visuelt overflateregistrert, og det ble i tillegg utført prøvestikking

på flater hvor det var potensiale for steinalderaktivitet. Den sørlige delen ble nedprioritert
grunnet store forstyrrelser av nyere tids aktivitet.

Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner i planområde

Områdebeskrivelse

Planområde ligger ca. 2 km nordnordøst for Hønefoss sentrum, og befinner seg i den sørlige delen

av Hovsmarka. Riksvei 35 grenser langs planområdets Østre del, og noen få meter lengre nord går
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Ullerål og Hov skoler

E16. Vest for planområde, ca. 900 m, ligger elven Begna, mens 500 m i sørøst-retn¡ng renner
Randselva. Hovsmarkveien skjærer gjennom planområde i vest/øst-retning. Langs denne veien
ligger det skoler og barnehage, samt boliger i vestlige del. Skogen og naturområde nord for
Hovsmarkveien gir fine muligheter for uteaktiviteter for barn og ungdom.

Kulturminner ¡ nærområdet

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner innen for planområde. Øst for planen ligger en
gravhaug og noen uavklarte groper. De uavklarte gropene er ikke markert på kart..Nordvest for
planområde ligger kullgroper. Disse er trolig knyttet til en forhistorisk produksjon av jern fra
myrmalm. Et større bosetnings- og aktivitetsområde ligger noe lenger borte i retning nordøst av
planområdet.

Figur 3: Oversikt over nærliggende kulturminner

Tegnforklaring

I I PldncniÉdâ

Gravminne Sandvoll Gravhaug (tvilsom?)

Bosetning-

aktivitetsområde
Nordre Alme/
Utsikten Hulveier, hustuft og 11 fangstgroper

Kullfremstil lingsanlegg Hov gård Kullgrop

Kul lfremstíl língsanlegg Hov gård Kullgrop
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Ullerål og Hov skoler

Strategi og metode

I denne arkeologiske undersøkelsen ble det benyttet visuell overflateregistrering og prøvestíkking.

Overflateregístrering er en metode som går ut på at arkeologen systematisk gjennomgår området
som skal undersøkes til fots. Hensikten med denne metoden er å finne automatisk fredete

kulturminner som er synlig på markoverflaten. Metoden kan benyttes uansett terreng, og

kulturminner som kan dukke opp er for eksempel kullgroper, gravhauger og så videre.

Prøvestikking går ut på at man med spade graver mindre prøveruter, om lag 40x40 cm, ned til en

støter på berg eller steril undergrunnmasse. Massene fra pr6vestikket blir sålda gjennom et
håndholdt såld med 4 mm masker. Hvis vann er tilgjengelig, er dette å foretrekke, men det var

ikke mulig på denne undersøkelsen. Det er hovedsakelig kulturspor fra steinalder man vil påvise

med denne metoden, t. d. i form av flint og andre minerale råstoffer.

Undersøkelsen ble fotodokumentert, og et utvalg av fotoene som ble tatt under registreringen er
med i rapporten. lnnmålingen av prøvestikkene ble gjort med CPOS. Kartgrunnlaget er WGS84

Sone 32N, Universal Transverse mercal.or (UTM). lnnmålingene er kartfesta og kartutsnitt er
integrert í rapporten.

Deltakere og tidsrom

Registreringen foregikk i tidsrommet 27. - 23. august, og ble utført av arkeolog Arild L. Teigen.

Rapport ved Arild L. Teigen, høsten 2017. lnkludert kjøring for- og etterarbeid tok undersøkelsen

43 timer.

Været besto stort sett av opphold, med noe yr periodevís.

Figur 4: Terreñgoversikt og prøvestikk NPS 5, ¡ retning vest. Prøvestikk er markert med spade, Foto: Arild L. Te¡gen

Arild L. Teigen 2 timer Kart, GIS og klargiøre innmålingsutstyr

Arild L. Teisen 24 timer Overf lateregistreri ng og prøvesti kki ng

Arild L. Teisen 17 timer Rapport

'l I ll r:

| ): | )::it.)

' :'1
' , r, ll ' I ,'

r'l')1.1,'l, "il r1 r. i r.;ii, rt l;l
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Ullerål og Hov skoler
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Tegnforklaring

. Negative prøvestikk

PlanområdE

g/^.-.,4\ -7t1 140 80 f60
L,
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Figur 5: Planområde

Terrenget

Det varslede planområde er ca. 70 daa, og eiendommene er hovedsakelig kommunale.
Hovsmarkveien går gjennom planområde i Øst/vest-retning, hvor Hov skole ligger nord for veien

mens Ullerål ligger i sør. Sørlige område ligger på mellom 90 og L00 m.o.h. mens nordlige del

strekker seg fra 90 m og opp til 1L0 m.o.h.

Espira Hovsmarka barnehage ligger i planområdets vestlige del. Dette område ligger i en slak

skråning, og til dels fuktig. Område er tett bevokst med blandingsskog. Barnehagen er avgrenset

med gjerde. Senter i planområde er hovedsakelig skogsdekket og består av en del skråninger. Her

er det lagt opp stier, hvor barn og unge kan ferdes enkelt i skogsområde. I nordlige del åpnes

vegetasjonen grunnet bl.a. fotballbane og andre aktiviteter i forbindelse med Hov skole.
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Ullerål og Hov skoler

ffmdænsøhælsem

\_: N

A.#
t0

t
Planomráde

0 1530 60 124

Figur 6: Prioritert anrttde rned çverf,ätereg¡stering erg Br'gvestikk"

Planområde ble først overflateregistrert systematisk, hvor man samtidig blir kjent med område.
Sikten kunne være særdeles dårlig grunnet tett vegetasjon, særlig i vestlige del. Det ble

overflateregistrert langs gjerde ved Espira Hovsmarka barnehage og elven som går parallelt.

Terrenget åpnet seg gradvis mer opp desto høyere i terrenget man kom. På områdets høyeste
punkt finnes fotballbane og andre aktivitetsområder (se Figur 7). Det ble ikke funnet kulturminner
under overflate registeringen.

Tigt;r7:Tatllall- agTaask<:t*allt:âne, ¡retning ¿st. HÕv skr.¡le kan skimtes it*al<grwnn. Ë¿:t¡:: Àri!¿l L. Teigeil

Tegnforklaring

. Negative prøvêstikk

a

16
a
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Ullerål og Hov skoler

Det ble pekt ut tre flater under forarbeidet som kunne egne seg godt for prøvestikking. To av

disse ligger på 105 moh. mens den tredje ligger på L10 moh. Det ble til sammen gravd L6

prøvestikk på disse flatene. NPS = Negativ prøvestikk (se Figur 8)

N

A

Tegnforklaring

. NEgFt¡ve prøvestikk

f] eunomraoe

\\ \\510 20 30

a
I

a

tt

tigur 8: Oversikt over prøvestikk, NFS 1 - L6.

Den første flata ligger like nord for parkeringsplassen, på en hylle hvor en sti går tvers over flata.
Her ble det satt seks prpvestikk (NPS 1 - 6) i fin sand som gjorde såldingen enkel (se Figur 4). Stien

fortsetter i retning vest, og svinger slakt nordover over en liten helning. Her kommer man til en ny

flate. Massene i dette område er fuktigere, og mer tettpakket. Det ble satt fire prøvestikk (NPS 7 -
10) i fuktig grusholdig sand. Fra denne flata går det en ny sti østover, til en flate lengre opp i

terrenget. Her ble det satt seks prøvest¡kk (NPS 1L - t 6) i sandholdig silt.

Samtlige pr6vestikk var funntomme

Konklusjon

Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner i området.

DRAMMEN 22.09.77

7
a

9
a

15
a

'11
a

I
a

12
a

Feltleder
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Vedlegg

Prøvestikkliste

Ullerål og Hov skoler

4Ox4O 40 cm

Torv: 8 cm

Humus:2 cm

Gråbrun sand: 30 cm

Ned til gulbrun leire, undergrunn

22.O8.L7 ALT

22.O8.t7 ALT4Ox4O 50 cm

Torv:2 cm

Brunhvit sand: 5 cm

Gulbrun sand 43 cm

Ned tilgulbrun leire, undergrunn

ALT40x40 40 cm

Torv:9 çm
Humus:2 cm

Gulbrun sand: 29 cm

Ned tilgulbrun leire, undergrunn

22.08.t7

4Ox4O 30 cm

Torv:3 cm

Brunhvit sand: 5 cm

Gulbrun sand 42 cm

Ned tilgulbrun leire, undergrunn

22.08.77 ALT

22.08.77 ALT40x40 40 cm

Torv:5 cm

Humus:2 cm

Gråbrun sand: 33 cm

Ned tilgulbrun leire, undergrunn

ALT40x40 30 cm

Torv: 6 cm

Utvask:4 cm

Gulbrun sandsilt: 20 cm

Ned til gulbrun leire, undergrunn

22.08.77

4Ox4O 30 cm

Torv:1cm
Humus:4 cm

Brun grusholdig sand: 25 cm

Ned til gulbrun leire, undergrunn

23.O8.!7 ALT

23.O8.t7 ALT4Ox4O 30 cm

Torv: 1cm
Humus:4 cm

Brun grusholdig sand: 25 cm

Ned til gulbrun leire, undergrunn

40x40 30 cm

Torv: 1cm
Humus:4 cm

Brun grusholdig sand: 25 cm

Ned til gulbrun leire, undergrunn

23.08.L7 ALT

40x40 40 cm

Torv: 2 cm

Utvask: 3 cm

Brunsvart sandholdie silt med store
23.O8.77 ALT
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Ullerål og Hov skoler

kullbiter: 35 cm

40x40 45 cm

Torv:3 cm

Utvask: 2 cm

Gulbrun sand:45 cm

Ned til gulbrun leire; undergrunn

23.08.17 ALT

40x40 45 cm

Torv: 3 cm

Utvask: 2 cm

Gulbrun sand:45 cm

Ned til gulbrun leire: undergrunn

23.08.L7 ALT

4Ox4O 45 cm

Torv:3 cm

Utvask:2 cm

Gulbrun sand: 45 cm

Ned til gulbrun leire: undergrunn

23.08.r7 ALT

4Ox4O 45 cm

Torv:3 cm

Utvask: 2 cm

Gulbrun sand:45 cm

Ned tilgulbrun leire: undergrunn

23.O8.r7 ALT

4Ox4O 45 cm

Torv:3 cm

Utvask: 2 cm

Gulbrun sand:45 cm

Ned til gulbrun leire: undergrunn

23.08.17 ALT

4Ox4O 45 cm

Torvl 1 cm

Utvask: 1 cm

Gulbrun sand: 48 cm

Ned til gulbrun leire: undergrunn

23.O8.77 ALT

Fotoliste

Ullerål og Hov skoler - nordre del - terreng ALT 21,.O8.t7 NNø

Ullerål og Hov skoler - nordre del - terreng ALT 27.08.L7 ssv
Ullerål og Hov skoler - nordre del - lekeplass ALT 21..08.L7 ø
Ullerål os Hov skoler - midtre del- NPS 5 ALT 27.O8.r7 V

Ullerål og Hov skoler - midtre del- NPS 6 ALT 27.O8.r7 sø
Ullerål og Hov skoler - midtre del- NPS 2 ALT 2r.o8.r7 N

Ullerål og Hov skoler - midtre del- NPS 2 ALT 2L.O8.77 N

Ullerål os Hov skoler - midtre del - NPS 2 ALT 27.O8.77 N

Ullerål os Hov skoler - midtre del - NPS 6 ALT 27.O8.17 N

Ullerål og Hov skoler - vestre del - terreng ALT 22.O8.17 NNV

Ullerål og Hov skoler - vestre del - gierde til barnehage ALT 23.O8.t7 N

Ullerål og Hov skoler - søndre del - Ullerål skole ALT 23.08.t7 V

Ullerål os Hov skoler - søndre del - Ullerål skole ALT 23.08.L7 V

Ullerål og Hov skoler - vestre del - A1 - naturlig grop ALT 23.O8.t7 S

Ullerål og Hov skoler - vestre del - A1- naturlig grop ALT 23.O8.77 s
Ullerål og Hov skoler - midtre del - terreng ALT 23.O8.r7 SV
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Byggeprosjekt 10001 Ullerål skole og idrettshall
_________________________________________________________________________________

Notat.

Eksisterende trær langs Elling M Solheims vei.
___________________________________________

Fra eksisterende innkjøring til skolens parkering og sydover langs Elling M Solheims vei står det i dag
en rekke med lønnetrær.
Man ønsker selvfølgelig i utgangspunktet å ta vare på eksisterende trær , men det må her anlegges et
fortau for å øke sikkerhete n for skolens elever, ansatte og besøkende.

Eksisterende trær ble i sin tid plantet på skolens eiendom og eksisterende terreng rundt trærne ligger
ca . 40 cm høyere enn veien og fremtidig fortau . Det må også masse skiftes 50 cm under og anslagsvis
50 cm inne nfor fremtidig ferdig fortau for telesikring .

Da trærne i dag ligger 40 cm høyere enn fremtidig nytt fortau kan man ikke «bygge» trærne inn i
fortauet. Men ender da antatt 80 cm under og innenfor trestammene og masse ut skifting vil
ødelegge alt av røtter p å mer enn halve siden av trærne. Man fjerner da så mye av rotsystemet at
trærne ikke vil overleve.

Eksisterende tr ær må derfor fjernes og nye trær plantes som et ledd i hht. skolens utomhusplan .

Hønefoss 18.04.2018

Arne Andersen
Prosjektansvarlig
Ringeri ke kommune
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 17/2150-12   Arkiv: L12  

 

433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og 

Hov i Hønefoss nord. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en 

viktig del av Ringerike kommunes målsetting om å være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet i årene som kommer. Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål 

skole, Hov ungdomsskole, barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for 

friområde og trafikk. Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike 

kommune, v/enhet Samfunn Utbygging er forslagstiller til planforslaget. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "Kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser.  Dette gir rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av 

uteområder og trafikkområder knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse 

med byggesaken. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende 



skolebygg innenfor Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet 

om å redusere bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid 

for å tilrettelegge for vekst. 

 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. Rådmannen 

anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og 

Hov. Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens 

samfunnsdel for 2015-2030 at befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 

nye beboere innen 2030, og at 70 % av befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss-

området. Ringerike kommune må jobbe aktivt og målrettet for å tilrettelegge for denne 

utviklingen. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av 

dette arbeidet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål skole, Hov ungdomsskole, 

barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for friområde og trafikk.  

 

Ullerål skole ligger nede på en flate i boligområdet, avgrenset av Flattumveien i vest, 

Hovsmarkveien i nord, Elling M. Solheims vei i øst og Dronning Ragnhilds vei i sør. 

 

Hov ungdomsskoleskole har en skjermet beliggenhet i sørenden av Hovsmarka, og er på 

grunn av omkringliggende skog knapt synlig fra Hovsmarkveien og bebyggelsen på flaten 

nedenfor. Det er direkte forbindelse fra skolen inn mot friområdene i Hovsmarka. 

 

Planlagt arealbruk 

Det skal bygges ny Ullerål skole på samme sted som dagens barneskole. Skolen planlegges og 

dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn, med velkomstklasse for inntil 40 elever 

og idrettshall i håndballstørrelse. Videre skal kulturskolen benytte arealer i skolen. 

Planen omfatter også idrettshall i håndballstørrelse i tilknytning til skolen. Hallen skal fungere 

som arena med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyttes til undervisning i 

kroppsøving og av elever i SFO-tiden. Ettermiddag og kveld skal den være tilgjengelig for 

idrettslag og nærmiljø. 

Skolens område er i tidligere reguleringsplan delt i to av en gangveg over skolegården fra 

Flattumveien til Klinikkveien. I foreliggende skisser er halve skolens område samlet i ett 

byggeområde. Forslaget til reguleringsplan gir stor frihet til plassering av bygg og anlegg. 

Dagens skolebebyggelse forutsettes revet, med unntak av den nyeste delen. 

 

I forbindelser med reguleringsplanarbeidet foreligger det ingen konkrete planer for Hov 

ungdomsskolen. Det er ikke tatt stilling til når Hov skole skal rehabiliteres/bygges ny. Det er 



derfor ikke ønskelig å planlegge skoletomten i detalj. Det er likevel hensiktsmessig å ta 

arealet med i planleggingen ettersom skolene påvirker hverandre. 

Hov ungdomsskole har i dag 230 elever. Skolen vurderes utvidet til en 3- eller 4-parallell 

ungdomsskole. 4-parallell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses ungdommer med 

sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innføringsgruppe/gruppe for 

minoritetsspråklige elever. En ser også for seg at det skal etableres ny idrettshall ved Hov 

skole i en senere fase. Planforslaget viderefører i hovedsak rammene fra tidligere plan. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser. I tillegg vil noe av parkeringsbehovet bli løst på område SPP. Dette 

gir rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av uteområder og trafikkområder 

knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med byggesaken. I 

reguleringsbestemmelsene er det derfor satt krav til at det må utarbeides en utomhusplan som 

viser skolebyggene og de ulike funksjonenes utforming og plassering. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI 20.12.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike kommune, v/enhet Samfunn 

Utbygging er forslagstiller til planforslaget, COWI er plankonsulent. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 

12.03.2009, samt i deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 

Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt. 

 

Barnehageformålet i plan 334 Hovsmarka barnehage videreføres i forliggende planforslag. 

Formålets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret. 

 

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger 

til allmennyttige formål i de gjeldende reguleringsplanene. Tillatt utnyttelsesgrad U=0,20 

endres ikke mye, men det benyttes andre betegnelser for utnyttelsesgrad. 

 

For plan 196 Hovsmarkveien boligfelt er det overlapp av noe veiareal som er aktuelt i 

planforslaget. 

 

Eiendomsforhold 

Eiendommene innenfor planområdet er i hovedsak kommunale. Barnehagen, gnr./bnr. 

87/571, er privateid. 

 

 

Uttalelser til planoppstart 



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

planarbeidet til berørte parter i brev 19.05.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

20.05.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Varsel om innsigelse 

Statens Vegvesen uttaler at det må påregnes innsigelse fra dem dersom planforslaget 

eventuelt ikke skulle være i samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i 

vegnormalene.  

 

Planforslaget har ikke vært til politisk behandling ved oppstart, da det i hovedsak er i tråd 

med overordnet plan. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015-

2030 er at; Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas 

høyde for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 

flere enn i dag. Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70 % av 

befolkningsveksten skjer i Hønefoss-området, med sentrum som midtpunkt, og med 

lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at det skal 

legges til rette for bygging av mange nye boliger i Hønefoss nord. Med nye boliger kommer 

behov for flere skole- og barnehageplasser. Ullerål og Hov skoler skal utvides for å ta imot 

det økte elevtallet som forventes å komme i denne delen av byen frem mot 2030. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til offentlig bygning, 

friområde og et lite område for bolig. Bolighuset nær Ullerål skole er revet, og boligformålet 

videreføres ikke planforslaget. I hovedtrekk er planforslaget i tråd med gjeldende, overordnet 

plan. Forslag til revidert kommuneplan-arealdel er for tiden under utarbeidelse. 

 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning og formannskapet, jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er det ikke registret viktige naturtyper i nærheten av 

skoletomtene. Nærmeste registrerte naturtyper som er underlagt særlig forvaltningshensyn 



ligger i tilknytning til Randselva og Begna. Det er registrert én art av stor 

forvaltningsinteresse i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten stjernetistel er i 

rødlisten kategorisert som nær truet.  

Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig 

lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet 

etter at plangrensen her ble justert. 

 

Se planbeskrivelsen for nærmere vurderinger i forhold til naturmangfoldloven. 

 

Jordlova 

Et meget lite område av nord-vestre del av felt o_BU1 (Hov ungdomsskole) er klassifisert 

som et område med meget sterke landbruksinteresser, jf. kommunens jordfaglige 

arealvurdering. Området ligger innenfor formål for offentlig bygning i gjeldende 

kommuneplan, dette videreføres i foreliggende planforslag. 

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil ha store samfunnsmessige, økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av undervisningstjenester samt kostnader knyttet til selve utbyggingen. 

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

 

Alternative løsninger 

Det har ikke vært vurdert andre forslag til arealformål innenfor planområdet enn det som 

fremgår av planforslaget. Det foreslås ikke alternative vedtakspunkt. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Området er i dag benyttet til skolevirksomhet, og dette videreføres i planen. Det er derfor 

ikke snakk om ny arealbruk, men en utvidelse av dagens. Utbygging av nye skoler og 

utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å 

tilrettelegge for vekst. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent, og 

de fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Infrastruktur 

Planforslaget legger opp til forbedring av trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på 

vei til skolene gjennom de anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, 

forbedrede parkeringsløsninger, sykkel- og gangveier med mer.  

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Ullerål og Hov skoler ligger 

innenfor konsesjonsområdet og er allerede tilknyttet fjernvarmenettet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

I planforslaget sikres det at dagens friområde videreføres. Arealene som reguleres til 

samferdselsareal er vegarealer omtrent som dagen situasjon. Arealene hvor skolebyggene skal 

oppføres er allerede bebygd. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at 

skoleutbyggingen vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. Det er registrert 



én art av stor forvaltningsinteresse i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten 

stjernetistel er i rødlisten kategorisert som nær truet. Forekomsten vil kunne bli fjernet 

dersom det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig lokalisering er noe usikker. Det er 

sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet etter at plangrensen her ble justert. 

 

Kulturminner 

Buskerud fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering av området. men 

Rapporten fra registreringen er ikke mottatt ennå, men det er ikke kommet signaler fra  

fylkeskommunen om at det skulle være forhold som er til hinder for utbyggingsplanene. 

Rapport må følge saken ved sluttbehandling av planforslaget. 

 

Forurensning 

Mulig forurensning fra Tyrimyra avfallsplass vil ut fra topologiske forhold mest sannsynlig 

følge bekkedraget som kommer inn nordvest i planområdet. Bekken overvåkes og det tas 

årlig prøver av vannet. Nyeste prøver fra september 2017 konkluderer med at verdier for 

metallene jern og ammonium ligger over anbefalte grenseverdier i drikkevannsforskriften, 

men at det ikke vil være farlig om man leker i og omkring de aktuelle vannområdene. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. 

Det er ikke funnet uakseptabel risiko. ROS-analysen peker likevel på forhold det må tas 

hensyn til. Dette gjelder forhold knyttet til støy og til trafikksikkerhet for gående og syklende. 

 

Støyrapporten viser at barnehagen langs Hovsmarkveien er støyutsatt. Planforslaget stiller 

derfor krav om støyskjerm. Kravet utløses hvis det skal gjøres tiltak på barnehagen som 

krever brukstillatelse. 

 

Når det gjelder skolene er Hov skole lite støyutsatt. Ullerål skole skjermes mot støy ved hjelp 

av bygningens plassering og planløsning. Nybygg vil plasseres i nordre del av tomten, slik at 

de skjermer mest mulig av utearealet mot støy. Inne i bygget vil planløsning utformes slik at 

mindre støyfølsomme arealer plasseres mot nord. 

 

I forhold til trafikksikkerhet er dagens fortaus-nettverk langs flere gater i og utenfor 

planområdet mangelfullt. For noen av veiene er det en blanding av motorkjøretøy og gående 

og dette kan gi potensielt farlige situasjoner. Planområdet for dette planforslaget finner ikke 

løsninger for hele trafikksituasjonen for myke trafikanter i Hønefoss nord, men det legges opp 

til etablering av flere fortau og noe gang- og sykkelvei innenfor planområdet. Dette forbedrer 

følgelig trafikksikkerheten i nærområdet rundt skolene. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg innenfor 

Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet om å redusere 

bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge 

for vekst. 



 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. 

 

For mer inngående informasjon om de ulike temaene vises det til vedlagte planbeskrivelse. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Uttalelse, Statens Vegvesen 

7. Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud 

8. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

9. Uttalelse, Ringerike kommune Forurensings-myndigheten 

10. Uttalelse, Ringerike kommune VAR  

11. Uttalelse 1, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

12. Uttalelse 2, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

13. Uttalelse, Brakar AS 

14. Uttalelse, Sven Lekve 

15. ROS-analyse 

16. Trafikkanalyse 

17. Støyvurdering 

18. Sol/skygge-studier 

19. Gjeldende reguleringsplan 82 Ullerålområdet 

20. Gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka 

21. Gjeldende reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder, Miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2150-14  Arkiv: L12  

 

Sak: 1/18 

 

Saksprotokoll - 433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

4. Det skal i den videre behandling fokuseres på å legge til rette for å etablere optimale 

skoleveiløsninger, også utenfor selve planområdet. 

  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 23.01.2018: 

 

Kirsten Orebråten fremmet følgende forslag p.v.a Ap og H til pkt. 4: 

«Det skal i den videre behandling fokuseres på å legge til rette for å etablere optimale 

skoleveiløsninger, også utenfor selve planområdet.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) støttet seg til forslaget. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag, samt Orebråtens 

(Ap) forslag p.v.a. Ap og H, med støtte fra Sp til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
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§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

BarnehageBBH

UndervisningBU

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur

KjørevegSKV

FortauSF

Gang-/sykkelvegSGS

Annen veggrunn - tekniske anleggSVT

Annen veggrunn - grøntarealSVG

KollektivholdeplassSKH

ParkeringsplasserSPP

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

FriområdeGF

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt H140

Linjesymbol
RpGrense

RpFormålGrense

RpSikringGrense

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Regulert senterlinje

Frisiktlinje

Regulert støyskjerm

Punktsymboler
Avkjørsel - både inn og utkjøring

Regulert tre som skal bevares

PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon

Dato Revisjon

SAHS

Detaljregulering

8O OHUnO RJ + RY VNROHU

Ringerike kommune

0605_433

Ringerike
kommune

19.12.2017

Ny 2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................

2. gangs behandling

Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................

1. gangs behandling

.XQQJM¡ULQJ DY RSSVWDUW DY SODQDUEHLG

Plansjef
Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Kommunestyret sitt vedtak

IL 20.5.2017

2SSVWDUWVP¡WH TOKS 5.4.2017

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

+¡\GHJUXQQODJ�

.DUWPnOHVWRNN�

Ekvidistanse 1 m

1:1000 m (A1)

NN2000

870 VRQH �� EDVHUW Sn (85()���:*6��

Ringerike kommune
N



1 av 6

RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 43 3 DETALJ REGULERING

ULLERÅL OG HOV SKOLER

Utarbeidet av COWI, 20 .12.2017
Sist revidert 21 .12 .2017

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
1. gangsbehandling i formannskapet DATO, sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO.
2 . gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
2. gangs behandling i f ormannskapet DATO, sa k SAKNR
Vedtak i 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 endri nger .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg, (pbl. 12 - 5 , ledd 1)

Barnehage BBH
Under visning o_ B U 1 – o_BU2

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 2)
K jøreveg o_ SKV 1 – o_SKV3
Fortau o_ SF 1 – o_SF6
Gang - og sykkelveg o_ SGS 1 – o_SGS3
A nnen veggrunn – tekniske anlegg SVT
A nnen veggrun n – grøntareal SVG
Kollektivholdeplass o_ SKH
Parkeringsplasser o_ SPP

3. Grønnstruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 3)
Friområde o_ GF 1 – o_ GF2

4 . Hensynssoner , (pbl. 12 - 6 og 11 - 8 , ledd A.1)
Frisikt H140 _1 – H140_2
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FORMÅLSBESTEMMEL SER

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Universell utforming , (pbl. § 12 - 7, ledd nr.4 og 29 - 3)
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven),
teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad.

Ga ng - /sykkelveger, fortau og andre gangforbindelser skal ha maks 2 % tverrfall.

§ 0.2 Støy (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Støy skal til enhver tid ligge innenfor rammene som er gitt i gjeldende lovverk og
retningslinjer.

§ 0.3 Forurensning (pbl. 12 - 7, ledd 3)
Ved s øknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det vurderes om det må foretas undersøkelser for å avdekke om det er forurensning i grunnen .

§ 0 .4 Kulturminner , (pbl. § 12 - 7, ledd 6)
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omta lt i lov om kulturminner § 8, ledd 2 .

§ 0. 5 Overvannshåndtering , (pbl. § 12 - 7, ledd 4 )
Overvann som ge nereres innenfor planområdet skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen
og unngå overbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nære kilden som mulig, slik at vannets
naturlige kretsløp opprettholdes og naturens sel vrensingsevne utnyttes.

§ 0. 6 Geotekniske vurderinger , (pbl. § 12 - 7, ledd 12 )
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det følge en geoteknisk utredning.

§ 0. 7 Tilknytning til fjernvarmeanlegg , (pbl. § 12 - 7, ledd 8)
Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg.

§ 0.8 Bevaring av trær
Trær som er markert på plankartet skal bevares. Når enkelttrær utgår skal det reetableres nye
trær av samme art som eksisterende. Før anleggsstart skal trærne innmåles. Trærne skal
beskyttes i anleggsperioden.
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§ 1 . Bebyggelse og anleg g (pbl. § 12 - 5 ledd 1)
§ 1.1 Fellesbestemmelser
§ 1. 1.1 Dokumentasjonskrav ( pbl. § 12 - 7, ledd 1 )
Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av b ebyggelse, jf. plan - og bygningslovens
§ 20 - 1 skal det sendes inn situasjonspla n i målestokk 1:200 eller 1:100. Den skal inneholde
følgende:

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
- Utforming av uteområder med høydeangivelser o g materialb ruk. Herunder kommer

utearealer for opphold, lek og beplantning
- Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
- Utvendig opplegg for renovasjon
- Utvendig belysning.
- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
- Atkomstforhold og eventuelle interne veier med s nuplasser, parkeringsplass for

ansatte , Kiss and Ride og hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for busser og
maxitaxier og sykkelparkering.

- Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
- 3D - visualisering, som fotomontasje og/ell er perspektivtegninger
- Sol/skyggediagram
- Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
- Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
- Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
- D okumentasjon av ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytilt ak.

- Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur

§ 1.1. 2 Estetiske forhold ( pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Bebyggelse og anlegg skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet. Volum og materialbruk
skal tilpasses tiltakets funksjon.
Materialbruk på fasa der og takflater skal ikke gi sjenerende lysreflekser.

§ 1.1.3 Vegetasjon (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Ved nyplanting skal det plantes vekster med lite pollenutslipp. Bjørk, or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

§ 1 .2 Barnehage (BBH)
§ 1.2. 1 Formål (pb l. § 12 - 7, ledd 1)
Felt BBH omfatter areal regulert til barnehage, inkludert uteområde med tilhørende anlegg.

§ 1.2.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
Prosent bebygd areal (% - BYA) = 2 0 % BYA.
Parkering for barnehagen skal skje på område o_SPP. Parkering i nngår derfor ikke ved
beregning av % - BYA for felt BBH.

§ 1.2.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Tillatt gesimshøyde for bygninger er maksimum 8 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 1.2.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
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Utearealene skal være 6 ganger st ørrelsen av samlet innendørs leke - og oppholdsareal i
barnehage n. Utearealene skal sikres med g jerde med 1 m høyde . Det skal tilrettelegges for fri
ferdsel med port i vestre og østre del av gjerdet. Arealene skal ha brukbar beliggenhet med
hensyn til solfo rhold, helling og støynivå, og de skal ikke bestå av smale striper.

§ 1.2.5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkering for barne hagen skal skje på område o_SPP.
Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA .

§ 1.3 Undervisning (o_BU1 – o_BU2)
§ 1.3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 o g 14 )
Felt o_ B U1 og o_ BU2 omfatter areal regulert til undervisning , inkludert uteområde med
tilhørende anlegg. Arealene skal være offentlige.

I område o_BU2 inngår område for av - og påstigning hvor det skal være plass til:
- 2 skolebusser
- 1 maxitaxi
- 10 per son biler

§ 1.3 .2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
For felt o_ BU1 og o_BU 2 er maks BYA % = 3 0 %

§ 1.3.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
For felt o_ BU1 og o_ BU 2 er t illa tt gesimshøyde for bygninger maksimum 1 3 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Det til lates oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Nødvendige tekniske installasjoner på tak skal være samlet og
tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 1.3.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
U tearealene skal ha god beliggenhet med hensyn til solforhold, helling og støynivå, og de skal
danne helhetlig e sammenhengende område r innenfor feltene o_ BU1 og o_ BU2.

§ 1.3. 5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkering skal etableres på egen tomt.
Del av p a rkering for ungdomsskolen, felt o_BU1, kan skje på område o_SPP.

Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene sk al avsettes til elbil.

For felt o_ B U1 avsettes minst 120 sykkeloppstillingsplasser . Minst 60 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.

For felt o_ BU2 avsettes minst 200 sykkeloppstillingsplasser. Mi nst 100 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.
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§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12 - 5 ledd 2)
§ 2.1 Fellesbestemmelser
§ 2 .1.1 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Det ska l utarbeides teknisk plan for arealer regulert til offentlig samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Teknisk plan skal følge kommunalteknisk norm og godkjennes av kommunen.
Den skal vise:

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
- Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
- Belysningsplan
- Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.

Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 2.2 Kjøre veg (o_SKV1 – o_SKV3)
§ 2. 2 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SKV1 er offentlig kjøreveg (Hovsmarkveien).
Felt o_SKV2 er o ffentlig kjøreveg (Flattumveien)
Felt o_SKV3 er offentlig kjøreveg ( Elling M Solheims vei og Dronning Ragnhilds vei ).

§ 2. 3 Fortau (o_SF1 – o_SF6)
§ 2. 3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SF1 – o_SF6 skal være offentlig e fortau.

§ 2. 4 Gang - og sykkelveg (o_SGS1 – o_SGS3)
§ 2. 4 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SGS1 – o_SGS3 skal være offentlig e gang - og sy kkelveg er.

§ 2. 5 Annen veggrunn – teknisk e anlegg (SVT)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg innfor planområdet skal være offentlig
og benyttes til tekniske anlegg og sidearealer langs veg .

§ 2 .6 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – grøntareal innfor planområdet skal være offentlig og
benyttes til tekniske anlegg og sidearealer langs veg.

§ 2.7 Kollektivholdeplass (o_ SKH)
§ 2. 7 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Kollektivholdeplass o_SKH skal være offentlig og benyttes til bussholdeplass .

§ 2. 8 Parkering splasser (o_SPP)
§ 2. 8 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_ SP P skal være offentlig og benyttes til parkeri ng.

Innenfor felt o_SPP skal hele parkeringsbehovet for felt BBH dekkes .
Sykkeloppstillingsplassene skal ligge nær inngangsporten til barnehagen .

Innenfor felt o_SPP kan deler av parkeringsbehovet for felt BU1 dekkes .
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§ 3 . Grønnstruktur (pbl. § 12 - 5 l edd 3)
§ 3.1 Friområde (o_GF1 – o_GF2)
§ 3.1 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_GF1 og o_GF2 skal være offentlig e friområde r . Her tillattes ikke oppføring av
byg ninger eller annen bruk som er til hinder for områdets formål som friområde.

§ 4 . Hen synssoner (pbl. § 12 - 6 og 11 - 8)
§ 4.1 Sikringssoner
§ 4.1.1 Frisikt (pbl. § 11 - 8, ledd A.1) (H140_1 – H140_2)
I frisiktsoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5 m over tilstøtende vegbane.
Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikte n er ikke tillatt.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser
§ 5. 1 Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i felt for samferdselsanlegg skal det
foreligge godkjent teknisk plan, jf. kravene som er angitt i § 2.1.

§ 5.2 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt for bebyggelse og
anlegg skal det foreligge godkjent situasjonsplan, jf. kravene som er angitt i § 1.1.

§ 5.3 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal
brannvannskapasitet være sjekket og behov for eventuelle utbedringstiltak avklart.

§ 5.4 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal det foreligge
dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Jf. § 0.2.

§ 5.5 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal utearealer
mv. være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan.

§ 5.6 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for beby ggelse og anlegg skal veg,
vann – og avløpsnett i planområdet være opp arbeidet i henhold til godkjente tekniske planer,
og angjeldende bygg være koblet til nettet.

§ 5.7 Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal eventuelle
nødvendige avbøtende tiltak mot støy for det aktuelle feltet være ferdig stilt.
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Arkivsaksnr.: 17/3927-7   Arkiv: 140  

 

Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 – 2030, begrenset høring  

 

Forslag til vedtak: 

 

Endret forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Ringerike kommune 

sendes på ny begrenset høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Pbl. § 11-14. Det 

høres kun på de endringer som er gjort i planen og da primært på forslag til endret 

arealbruk og bestemmelser. Det åpnes ikke for nye forslag om endret arealbruk, og 

kun innspill/merknader til høringspunktene vil bli vurdert. 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune tar sikte på å vedta kommuneplanens arealdel våren 2018. I perioden 

mai - september 2017 lå planen ute til 1. gangsbehandling. I denne prosessen mottok 

kommunen 67 innspill fra statlige og regionale myndigheter, nabokommuner, lag og 

foreninger, politiske partier og private aktører. Disse vil i sin helhet svares ut i 

sluttbehandlingen, og sammenfattes med innspillene som kommer til denne begrensede 

tilleggshøringen. 

 

Bakgrunnen for å legge planen ut på en begrenset høring handler primært om storsatsingen på 

Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen). Prosjektet vil korte ned reisetiden til Sandvika og 

Oslo betraktelig, og er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. I samfunns-

delen til kommuneplanen s. 15 kommer det frem at kommunen skal være «en pådriver for en 

raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen og E16». For å nå dette målet må 

Fellesprosjektet implementeres og synliggjøres i kommuneplanens arealdel, ved at det tas inn 

en båndleggingssone. I tillegg vil rådmannen bruke den begrensede høringen til å svare ut alle 

innsigelsene fra 1. gangshøringen. Det er mottatt innsigelser fra 4 overordnede myndigheter 

til kommuneplanens arealdel.  

 

Høringstemaer 

Rådmannen foreslår at planen høres på følgende temaer: 

1. Ny båndleggingssone som er lagt inn i plankartet, for Fellesprosjektet og 

Områderegulering Hønefoss. 

2. Kommuneplanbestemmelsene har gjennomgått en omfattende revidering. 



3. Konsekvensutredningen er presisert og tilført en ROS-analyse til nye 

utbyggingsområde. 

4. Forslag til hvilke innsigelser fra overordnede myndigheter som skal imøtekommes. 

Områdene B3, B7, B17, B18, B21-B25, FT2, N3, N2 (avgrenset) og 

Pukerudhagen på Sokna foreslås tatt ut av arealdelen i tråd med innsigelsene. 

Områdene B20, B26 og B6 ligger fortsatt inne i planen. Innsigelser fra Statens 

vegvesen vil gjennomgås og diskuteres i regionalt planforum. 

5. Mindre endringer 

 Fremtidige sykkelveier i Soneplan Hønefoss hentes inn i plankartet 

 Boligområde B13 tas ut av kartet og tilbakeføres til LNF-område på 

bakgrunn av fare for kvikkleireskred 

 kommunedelplaner vises som hvite områder i kommuneplanen 

 

Å gjennomføre en begrenset høring innebærer at planen ligger ute til høring og offentlig 

ettersyn (4 uker), og det gis kun mulighet til å komme med innspill til de nye temaene som er 

tatt inn/ut av planen. Innspill utover dette vil ikke vurderes videre i prosessen.  

 

Layouten på alle dokumenter er oppdatert og i henhold til Samfunnsdelen. Eksisterende 

dokumenter fra 1. gangshøringen finner en på kommunens hjemmeside; 

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

eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Kommuneplanens-arealdel---horing-og-offentlig-

ettersyn1/. Videre gjennomgås høringstemaene som nevnt over. 

 

Temaer som foreslås lagt ut til begrenset høring: 

1. Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen) er etter innspill fra Bane Nor lagt inn i 

kommuneplanens arealdel. I plankartet og bestemmelsene vises det som båndleggingssone 

i påvente av ny plan (jf. pbl. §11-8 d). I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan 

vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Dette krever at aktuell myndighet (i dette 

tilfellet Bane Nor), skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk. Båndleggingssonen 

vises med skravur i plankartet, med tilknyttet kommuneplanbestemmelse § 12.4.4. Dette 

er et viktig grep for å være en pådriver for en raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen 

og E16. 

 

Områderegulering Hønefoss legges inn i kommuneplanens arealdel, og vises i kartet og 

bestemmelsene som båndleggingssone i påvente av ny plan (jf. Pbl. §11-8 d). I båndlagte 

områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med båndleggingen. Dette 

krever at aktuell myndighet (i dette tilfellet Ringerike kommune), skal gi sitt samtykke før 

tiltak kan settes i verk. Båndleggingssonen vises med skravur i plankartet, med tilknyttet 

kommuneplanbestemmelse § 12.4.4.  
 

Denne båndleggingen er i tråd med vedtaket gjort i FS2, sak 7/18 - 431 

Områderegulering Hønefoss - Behandling av private planinitiativ og planforslag 

innenfor planavgrensningen. Den er ment som en sikkerhetsventil slik at fremtidige tiltak 

ikke kommer i konflikt med områdereguleringen Hønefoss. Temaer som er aktuelle for 

videre sentrumsutvikling i Hønefoss avklares i områdereguleringen, som blant annet 

fremtidige sykkelveier. 
 

2. Kommuneplanbestemmelsene har vært gjennom en omfattende revidering da de viste 

seg å vært utdatert, gi stort rom for tolkning, bære preg av «kan»- bestemmelser, 



gjentakelser og usystematisk tekst. Ny kommuneplan skal være enkelt for utbygger og 

befolkning for øvrig å forholde seg til, samt for saksbehandler å bruke ved behandling av 

byggesaker og planer.  

 

Bestemmelsene er bygget på høringsutkastet fra mars 2017. Det er lagt inn nye 

bestemmelser til uteoppholdsareal, fradeling, naturskader, renovasjon, overvann, 

tilgjengelighet/universell utforming, båndleggingssoner i påvente av ny plan etc. 

Bestemmelsene anses som vesentlige for en kommune med stor vekst.  

 

Gode planer trenger ikke retningslinjer. Retningslinjene er derfor byttet ut med gode 

bestemmelser uten rom for tolkning. En god del av retningslinjene er tatt ut; det 

forkommer retningslinjer der vi «mangler» eget formål, som ved spredt boligbebyggelse i 

LNF. Her viser retningslinjer til hvilke størrelser som er førende ved behandling av en 

dispensasjon. Det samme gjelder for strandsone. Alle retningslinjer i henhold til gjeldene 

TEK (Grad av utnytting) er tatt ut. Plan- og bygningsloven og TEK er naturlige koblinger 

til en kommuneplan og skal ikke utdypes. Eventuelle fravik kan utdypes.  

 

Øvrige bestemmelser er omformulert og gjort om til «skal» istedenfor «kan».  

 

3. Konsekvensutredningen (KU) er revidert etter innspill fra Norges vassdrag- og 

energidirektorat, hvor det kommer frem at fare for flom og skred ikke var godt nok 

vurdert og ivaretatt. Ved dette har kommunen utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) tilknyttet konsekvensutredningen til alle nye byggeområder i kommuneplanen.  

 

4. Innsigelse fra 4 overordnede myndigheter: 
 

Fylkesmannen i Buskerud  

Fremmer innsigelse til områdene B22, B23, B24 og B25 (Haugsbygd) begrunnet i blant 

annet nasjonale føringer for å begrense omdisponering av dyrka mark.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen imøtekommer innsigelsene fra fylkesmannen, og tilbakefører områdene i 

tråd med gjeldende kommuneplan. Ringerike er en betydelig landbrukskommune med 

store arealer med dyrka mark, samtidig som utbyggingspresset vil øke med årene 

som kommer som følge av planene for ny Ringeriksbane og E16. 

 

Videre vises det til innsigelse for områdene B20, B21 og B26 (Haugsbygd), grunngitt i 

samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer for å redusere 

klimagassutslippene.  

 

Rådmannens kommentar: 

I Haugsbygd er det i dag akseptable bussforbindelser, med avganger forholdsvis 

hver halvtime på hverdager. Det er ikke et fullstendig opparbeidet gang- og 

sykkelveinett fra sentrum. Deler av strekningen dekkes i dag av en vegskulder. I 

forslag til kommuneplankartet legges det opp til en fremtidig sammenhengende 

gang- og sykkelvei fra Hønefoss sentrum til Haugsbygd. 



 

Når det gjelder område B21 vil rådmannen imøtekomme innsigelsen, da B21 ikke 

ligger i noe sammenhengende område for boligbebyggelse og anses som satellitt-

utbygging. B20 og B26 vil rådmannen beholde som fremtidig boligbebyggelse og 

imøtekommer ikke innsigelsen fra fylkesmannen, da Haugsbygd er et satsingsområde 

for Ringerike kommune, områdene ligger tilknyttet eksisterende boligområde og har 

gode bussforbindelser. I kommuneplanens samfunnsdel kommer det frem at 

boligutvikling skal finne sted i Hønefoss by og de prioriterte lokalsamfunnene, 

deriblant Haugsbygd, noe som underbygger denne prioriteringen.  

 

Området B17 (Heradsbygda), B6, B7 (Trygstad) og B18 (Hensmoen) grunngis 

innsigelsene også i samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale føringer for å 

redusere klimagassutslippene.  

 

Rådmannens kommentar: 

I Heradsbygda er det i dag akseptable bussforbindelser, med avganger forholdsvis 

hver halvtime på hverdager. Til Heradsbygda er det en eksisterende og gjennom-

gående gang- og sykkelvei fra sentrum. I område B17 i Heradsbygda imøtekommer 

rådmannen innsigelsen, da den ligger i et område med meget store friluftsverdier (A-

område), jf. Kartlegging av bynære friluftsområde (2013). Et A-område er ofte i 

bruk hele året og av mange personer. 

 

Området B6 på Trygstad vil rådmannen ikke imøtekomme innsigelsen fra fylkes-

mannen, men beholde som boligområde da det i dag er relativ god bussforbindelse, 

ligger tilknyttet annet boligområde og med sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelse mot Hønefoss sentrum. Område B7 kommer i konflikt med et 

kulturminne, og tas ut jf. høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune. 

 

I område B18 på Hensmoen imøtekommer rådmannen innsigelsen fra Fylkesmannen, 

og tilbakefører området i tråd med gjeldende kommuneplan. Dette imøtekommes, da 

området i dag ikke ligger med gode forbindelser mot Hønefoss sentrum. 

 

Det fremmes innsigelse til område B3 (Tyristrand) hvor det vises til nasjonale føringer for 

samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale jordvernføringer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

På Sokna er det fremmet innsigelse til Pukerudhagen, som er et eksisterende 

boligområde. Det vises til nasjonale jordvernføringer og bes om at den delen av området 

som omfatter dyrka mark blir endret til LNFR-område.  

 



Rådmannens kommentar: 

Dette imøtekommes, og endres i nytt forslag til kommuneplanens arealdel. 

 

Det fremmes innsigelse til område FT2 (Nes i Ådal) av hensyn til nasjonale føringer 

knyttet til ivaretakelse av vassdrag med tilhørende vassdragsbelter.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette imøtekommes, og tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Det fremmes innsigelse til område N3 (Ringmoen) og viser til nasjonale føringer for 

ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Det begrunnes i manglende 

utredning av konsekvensene for barn og unge, da et lekeareal/fotballbane omreguleres til 

næringsformål.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette endres i tråd med fylkesmannens uttalelser. 

 

Fylkesmannen har en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på risiko- 

og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd med plan- 

og bygningslovens krav og forskrift om konsekvensutredning.  

 

Rådmannens kommentar: 

Det er gjennomført en ROS-analyse tilhørende konsekvensutredningen som ivaretar 

dette kravet. Viser til vedlagt konsekvensutredning for nye byggeområder.  

 

Buskerud fylkeskommune  

Fremmer innsigelse til områdene B7 (boligområde Trygstad) på grunn av konflikt med 

automatisk fredet gravfelt og gravhaug, samt kulturmiljø med svært høy verneverdi.  

 

Rådmannens kommentar: 

Området tilbakeføres i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Videre fremmer fylkeskommunen innsigelse til område N2 (næringsområde ved jernbanen 

Hensmoen) på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.  

 

Rådmannens kommentar: 

De områdene i N2 som berører kulturminnet tilbakeføres i tråd med gjeldende 

kommuneplan. 

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Vurderingene knyttet til flom- og skredfare i KU/ROS virker ikke å være systematisk 

vurdert. Særlig fare for skred i bratt terreng ser ut til å være utelatt. De områdene der det 

kan være fare må markeres som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar 

sikkerheten videre.  

 



Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i eksisterende konsekvensutredning, plankartet (H310) og 

kommuneplanbestemmelsene (§ 12.2.1). 

 

Det er tegnet inn hensynssone for kvikkleireskredfare og flomfare på plankartet. Det er 

gode bestemmelser til hensynssone. Men deler av bestemmelsene gjelder også for 

områder det ikke er hensynssoner for. De delene av bestemmelsene må gjøres generelle.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i planbestemmelsene § 5.12.1 og § 5.12.2. 

 

Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone-

skredfare i bratt terreng og tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning og 

kartlegging av fare ved regulering og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes 

inn der faresonene overlapper med eksisterende eller fremtidig bebyggelse.  

 

Rådmannens kommentar: 

Dette er innarbeidet i plankart(H310) og bestemmelsene §12.2.1. 

 

Statens vegvesen  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innsigelsene som vil gjennomgås og diskuteres i regionalt planforum, før 

sluttbehandling av kommuneplanens arealdel.  

5. Mindre endringer  

 

Sykkelveier i Hønefoss sentrum vil utredes i Områderegulering Hønefoss. Fremtidige 

sykkelveier utenfor sentrumsområdet er ført inn i kommuneplankartet (soneplan 

Hønefoss), og tilført bestemmelse § 5.10 (Gang- og sykkelvei). Dette vil si at nåværende 

sykkelveier vises med sort strek, mens de fremtidige sykkelveiene vises med rød strek og 

binder hele sykkelnettet sammen. Strekene tar utgangspunkt i kommunedelplan for 

gående og syklende (1995). I forbindelse med områderegulering Hønefoss utarbeides det 

en sykkel- og parkeringsstrategi for Hønefoss, som vil supplere planen fra 1995.  

 

Boligområde B13 er tatt ut av planforslaget grunnet fare for kvikkleireskred. Dette kom 

frem av Konsekvensutredning for nye byggeområder, etter innsigelse fra NVE angående 

manglende ROS-analyse. Etter grundig vurdering ser rådmannen det som ikke forsvarlig å 

sette av området til fremtidig boligbebyggelse. 

 

Ringerike kommune har to vedtatte kommunedelplaner for areal. Dette er Kommune-

delplan for Ådalsfjella og Kommunedelplan for Krakstadmarka. Begge disse områdene 

vises som hvite i kommuneplanen, da de skal gjelde på lik linje med kommuneplanen. På 

denne måten vil ikke kommuneplanen ha motstridende formål med kommunedelplanene. 



 

Rådmannens samlede vurdering 

For å styrke Ringeriksregionen er det svært viktig å legge til rette for gjennomføring av 

Fellesprosjektet. Infrastruktur er avgjørende for en regions konkurransekraft og integrasjon 

med omkringliggende områder. Ved å båndlegge områder for fremtidig utbygging av 

Ringeriksbanen og E16, vil en synliggjøre Ringerike som en naturlig vekstregion i Oslo-

området. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen legges ut på 

begrenset høring. Rådmannen ser for seg følgende fremdrift: 

 

Formannskapet 

- på høring 

Høringsrunde 

- 4 uker 

Vedtak i 

formannskapet 

Vedtak i 

kommunestyret 

24.04 28.04-26.05 19.06 28.06 

 

Endringer av rådmannens forslag vil kunne forskyve planlagt fremdrift. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til kommuneplankart Ringerike  

2. Forslag til soneplan for Hønefoss  

3. Forslag til soneplan Nes i Ådal  

4. Forslag til soneplan Hallingby 

5. Forslag til soneplan Sokna  

6. Forslag til soneplan for Tyristrand – Ask – Nakkerud  

7. Forslag til kommuneplanbestemmelser  

8. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

9. Planbeskrivelse (uendret fra 1. gangshøringen, vil revideres til sluttbehandlingen) 

10. Saksutredning – oversikt over høringsinnspill 

11. Høringsuttalelse – Buskerud fylkeskommune 

12. Høringsuttalelse – Fylkesmannen i Buskerud 

13. Høringsuttalelse – Norges vassdrags- og energidirektorat 

14. Høringsuttalelse – Statens vegvesen 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Kammerud Katrine 
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1 Sam la vu rdering

I denne rapporten er alle innspill med samla konsekvensvurdering «liten/ingen negativ
konsekvens» presentert . Av disse er 1 6 forslag om framtidig bolig, 3 forslag om framtidige
næringsområder, 3 forslag om utvidelse av mas seuttak, 2 forslag om fritidsbebyggelse, og
ett forslag om utvidelse av camping plass (fritidsformål) .

1 . 1 Konsekvensutredning

En stor del av områdene hvor det foreslås framtidig bolig er i allerede eksisterende
tettsteder, både i Hønefoss by og i de prioritert e tettstedene Nes i Ådal, Sokna, Hallingby,
Heradsbygda, Haugsbygd og Ask/Tyristrand. Denne fortettingen er i tråd med overordna
føringer om samordna bolig - , areal - og transportplanlegging, herunder statlige
planretningslinjer og regionale planer. Dette gj elder i mindre grad for områdene B28 «Åsa»
og B1 «Nakkerudgata». Områdene ligger imidlertid i tilknytning til eksisterende mindre
tettsteder, og vil bidra til å opprettholde et befolkningsgru nnlag. Forslag B1 «Nakkerudgata»
ligger i nærheten av Rv. 35 med god kollektivforbindelse mot Hønefoss og Drammen. B28
«Åsa» har et mer begrenset kollektivtilbud mot Hønefoss, hvilket betyr at reiser til og fra
dette området i større grad vil være bilbasert. De resterende forslagene til boligområder er i
stor grad tilkn yttet eksisterende tettsteder med nødvendig teknisk og sosial infrastruktur. For
områdene der støyproblematikk kan være en utfordring må dette løses som en del av en
eventuell reguleringsprosess. De fleste boligforslagene har samlet sett begrensede
konsekv enser, med lite fruktbar mark som foreslås omdisponert. Alt i alt gir det totale
antallet innspillsområder for framtidig bolig med liten eller ingen negativ konsekvens en god
fordeling av nye boligområder og fortetting. Innspillene er også fordelt på Hønef oss by og
alle kommunens prioriterte tettsteder, helt i tråd med målsetningen i kommuneplanens
samfunnsdel.

De tre forslagene til framtidige næringsområder ligger i tilknytning til eksisterende
næringsområder , og har overordnet sett få negative konsekvense r. For området i tilknytning
til MiS er det viktig at dette området ikke nedbygges.

De tre forslagene om utvidelse av masseuttak er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel,
hvor det vektlegges at eksisterende uttak skal prioriteres. Ringerike kommune har st ore
grusressurser av høy verdi og nasjonal og regional viktighet, og en videreutvikling av
eksisterende uttak er viktig for å sikre tilgang til disse ressursene. De tre foreslåtte
områdene ligger i god avstand til støyfølsom bebyggelse, og for utvidelse av masseuttak
kreves reguleringsplan med konsekvensutredning. Konsekvenser vil da behandles i større
detalj .

Forslaget om fritidsbebyggelse innebærer utvidelse/fortetting av et allerede eksisterende
hytteområde. Forslaget anses å ha få negative konsekvenser .

Forslag FT1 «Utvidelse Buttingsrud camping» vil bidra til økt sikkerhet mot flom ved å flytte
og utvide virksomheten høyere i terrenget og dermed redusere sjansen for at viktig
infrastruktur går tapt ved eventuelle flomhendelser.
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Innspillene vurderes sa mla sett å være i tråd med overordna utvikling og uten særskilte
overordna konsekvenser utover det som gjelder enkeltvis for hvert område.

1 . 2 Risiko - og sårbarhetsanalyse

Fortetting i sentrale områder innebærer i mange tilfeller at områdene er berørt av støy fra vei
og bane i mindre eller større grad. Dette vil i de fleste tilfeller la seg løse gjennom avbøtende
tiltak, men det er viktig at støyfaglige utredninger blir gjort ved detaljreguleringer, slik at
nødvendige sikringstiltak gjennomføres.

Mange av de vurderte områdene ligger under marin grense og på marine avsetninger.
Grunnforholdene er i flere områder uavklarte, og i enkelte områder er det usikkerhet rundt
områdestabiliteten. Ved detaljregulering må det gjøres vurderinger av grunnforhold, og der
vurd eringene tilsier det må det gjøres geotekniske grunnundersøkelser.

Trafikksikkerhet for myke trafikanter er også gjennomgangstema for mange områder, og
vurderinger av gode, trafikksikre forbindelser for gående og syklende må gjøres i
reguleringsprosessene. Dette vil også bidra til å øke andelen gående og syklende.

Utover de nevnte forhold har det ikke blitt identifisert alvorlige overordna risiko - og
sårbarhetsforhold i tilknytning til innspillene.
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2 I nn ledn ing

Ringerike kommune er i ferd med å rullere kom muneplanen for perioden 201 X - 202X.
Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel ble påbegynt i 201 5. Det ble da sendt
inn 99 innspill til ulike arealformål. Kommunen engasjerte COWI AS i arbeidet med grovsiling
og konsekvensutredning av innspill til n ye utbyggingsområder. I COWIS grovsiling ble 65
områder utvalgt til en grundigere konsekvensutredning. På bakgrunn av COWIs
konsekvensutredning, innkomne merknader, innsigelser og egne vurderinger er 4 2 av
områdene tatt ut. I tillegg er noen av innspillsom rådene delt opp, hvorav noen deler er tatt ut
og andre deler er med videre.

I etterkant av høring og offentlig ettersyn har kommunen mottatt merknader på kvaliteten av
ROS - analysen som er gjort i forbindelse med konsekvensutredningen av innspillsområder.
Kommunen har derfor revidert konsekvensutredningen og gjort en grundigere analyse av
risiko og sårbarhet for alle innspillområdene som ble videreført etter
konsekvensutredningen. I forbindelse med denne revisjonen har kommunen tatt ut
ytterligere to områd er, med bakgrunn i nye vurderinger og informasjon som ikke framkom av
opprinnelig konsekvensutredning. Kommunen har også valgt å ta inn igjen to områder som
tidligere har vært sortert ut.

For konsekvensutredningene og ROS - analysene er det benytta et metod eopplegg som
sikrer at plan - og bygningslovens krav til utredninger er tilfredsstilt. Fokus har vært på
vesentlige virkninger på det overordna nivået kommuneplanen er på.

Alle arealendringene som inngår i konsekvensutredninga er gitt en vurdering når det gjelder
naturmessige og samfunnsmessige konsekvenser, samt en overordna ROS - analyse med
fokus på naturfare, teknisk og sosial infrastruktur og virksomhetsrisiko. Vurderingene som er
gjort bygger på kunnskap i tilgjengelige databaser som beskrevet i kildeli sta. Kommunen
har i tillegg vurdert innspillene opp mot egen arealbruksstrategi.

Merk: avgrensningene som er vist i denne konsekvensutredning a er ikke endelige. Endelige
og tilpassa avgrensninger er vist i plankartet.
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2. 1 Metodikk

2. 1 . 1 Generelt

I henhold til p l an - og bygningsloven skal planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn konsekvensutredes. På kommuneplannivå er det særlig virkningene av foreslåtte
utbyggingsstrategier og av de samlede virkninge ne av planens arealendringer som skal
utrede s. Men også alle nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende
byggeområder må utredes.

2. 1 . 2 Konsekvensvurdering

Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpassa plannivået, være
beslutningsrelevant og basere seg på foreliggende kunnskap . I tråd med forskrift om
konsekvensutredning skal planer som har vesentlig virkning konsekvensutredes, og dermed
er det også planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. Kommuneplanens
arealdel har ikke til hensikt å beskrive konkrete løsninge r for detaljutforming og effektene av
disse.

Drøftinger av konsekvenser av forslag til endra arealbruk er gjort med utgangspunkt i
relevante nasjonale retningslinjer, fylkesplaner, samt kommuneplanens samfunnsdel.

De enkelte innspillene er vurdert ut fra temaene som er listet opp i tabellen under. Disse er
basert på temaer som er omtalt i planprogrammet, samt en videreføring av temaer og
vurderinger fra grovsili ngen. For hvert tema er det under de enkelte innspillene gjort en
vurdering for å komme fram ti l hvilken konsekvens tiltaket vil ha. Tabellen under beskriv er
hva som betegnes som liten/ ingen, middels og negativ konsekvens for temaene.

Tema Liten/ ingen negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Forhold til
overordna planer :
kommuneplanens
samfunnsdel og
øvrige regionale
og nasjonale
føringer.

I tråd med føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og
øvrige overordna
planer.

Delvis i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og /
eller øvrige overordna
planer.

Ikke i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen
eller øvrige
overordna planer.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

God kapasitet / ingen
store kostnader knyttet
til infrastruktur som
følge av tiltaket.

Krever noe utbygging
av infrast ruktur.
Omfang for
infrastruktur må
vurderes i forhold til
behov for tiltaket som
foreslås.

Tiltaket medfører
større utbygging av
teknisk og / eller
sosial infrastruktur,
som ikke står i
forhold til størrelsen
eller behovet for
tiltaket.
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Landskapsbilde L i ten eller ingen nær /
fjernvirkning. Små
terrenginngrep.

Terrenginngrep og /
eller tiltak som gir noe
negativ
landskapsvirkning.

Stor negativ
landskapsvirkning .

Naturmangfold
og vassdrag

Ingen kjente lokaliteter
blir berørt.

Noe inngrep i viktige /
verdif ulle lokaliteter.

Viktige / verdifulle
lokaliteter får store
negative virkninger
eller går tapt.

Kulturmiljø Ingen kjente
kulturminner blir
berørt.

Noen kjente mindre
viktige kulturminner går
tapt.

Kjente viktige
kulturminner /
kulturmiljø får store
negat ive virkninger
eller går tapt.

Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet.
Ikke dyrka mark.

Mindre områder dyrka
eller dyrkbar mark går
tapt. Vanskelig
tilgjengelig skog av høy
bonitet.

Dyrka eller dyrkbar
jord og / eller skog av
høy bonitet går tapt.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn og
unge/universell
utforming

Gangavstand til
sentrum / skole.
Nærhet til friområder.
Gode boforhold.
Universelt utformet.
Ingen negativ virkning
for eksisterende
friområder.

Litt lengre avstander,
forhold som er noe
negativt for bomiljø og
/ eller negative
konsekvenser for
eksisterende
friom r åder.

Tiltaket vurderes som
negativt med tanke
på folkehelse /
bomiljø / nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

ROS
Naturfare (grunn,
skred, flo m,
radon)

Ingen kjente faktorer
som utgjør en
naturfare. God avstand
til vassdrag, fravær av
marin leire i grunnen,
slake skråninger, ikke
påvist radon.

Marin leire i grunnen,
ukjent stabilitet. Bratte
skråninger. Nærhet til
elv. Behov for
ytterligere
und ersøkelser ,
avbøtende tiltak .

Kjente fareområder
for kvikkleire eller
skred i bratt terreng.
Innenfor flomsone for
200 - årsflom. Stor
radonfare. Høy risiko
for ulykker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Lite trafikk (>4 000
ÅDT) , god sikkerhet
for alle trafikanter –
f.eks godt G/S - veinett,
oversiktlige kryss, god
veistandard, ingen
ulykker

Middels trafikk (4 -
6000 ÅDT) , akseptabel
sikkerhet for biler og
myke trafikanter – f.eks
god veistandard, G/S -
vei, få ulykker

Høy (6 - 1 2000 ÅDT)
eller svært høy
(<1 2000 ÅDT) trafikk
kombinert med lite
sikkerhet – f.eks
smale veier, farlige
kryss,
ulykkesstrekning,
mangel på G/S - vei
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Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Utenfor støysone,
ingen påvirkning.
Ingen fare for grunn -
/vann -
/luftforurensning,

Innenfor gul støysone.
Ukjent/middels fare for
grunn - /vann -
/luftforurensning.

Innenfor rød
støysone, stor
støypåvirkning. Stor
fare for grunn - /vann -
/luftforurensning.

Basert på de temavise konsekvensvurderingene er det gitt en samlet vurdering for hvert
innspill. Tabellen under beskriver hva som legges til grunn for samlet sett å v urdere at et
tiltak har liten/ ingen, middels eller stor negativ konsekvens.

Liten/ ingen negativ
konsekvens

Positivt tiltak for Ringerike kommune. I tråd med føringene i den
vedtatte samfunnsdelen av kommuneplan. Ingen eller få negative
konsekvenser.

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Middels eller uavklarte konsekvenser innenfor flere tema.

Stor negativ
konsekvens

Viktige verdier går tapt.
Tiltaket e r ikke i tråd med overordna planer .
Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.

Vurderingene som er gjort er tilpassa det overordnede nivået, og det vil være mange
nyanser innenfor de ulike fargene. Dette synliggjøres i beskrivelsene av de enkelte
områdene. Stor negativ konsekvens for ett av temaene kan gi stor negativ konsekvens for
innspillet som helhet, avhengig av områdets størrelse og del av området som blir berørt.

Ved reguleringsplaner er det dokumentasjonskrav knytta til flere av de ovennevnte temaene.
Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap. II og
kulturminnelovens § 9, samt at det skal utarbeides risiko - og sårbarhetsanalyse med omtale
av blant annet flom - og skredfare. Det betyr at temaer som k onsekvensutredes i denne
utredningen, uavhengig av utfall, også skal utredes i nærmere detalj ved en eventuell
reguleringsplan.

Avbøtende tiltak

Som en del av en planprosess kan det gjø res tilpasninger av et prosjekt for å redusere
eventuelle negative kons ekvens er. Denne konsekvensutredningen på kommuneplan nivå
har ikke lagt til grunn eller gått i detalj på mulige avbøtende tiltak. For innspill som tas inn
kommuneplanens arealdel, må man i det videre planarbeidet vurdere avbøtende tiltak som
kan redusere de negative virkningene som er påpekt i denne konsekvensutredningen .
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2. 2 Kunnskapsgrunnlag

Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og faglige databaser. Temakart på
kommunens nettside har vært brukt, samt temautredninger som er utarbeidet i forbindelse
med kommuneplanrevisjonen. Det er i tillegg brukt faglig skjønn og lokalkunnskap.
Vurderingene baserer seg i all hovedsak på eksisterende kunnskap. Gjeldende
kommuneplan er også en viktig del av kunnskapsgrunnlag et i planprosessen.

F ølgende datagrunnlag b litt brukt:

Aktsomhetskart for jord - og flomskred (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=jordflomskredaktsomhet

Aktsomhetskart for radon (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/radon_mobil/

Aktsomhetskart for flom (som WMS - tjeneste i kommunens karttjeneste):
http://www.kart.ringerike.kommune.no

Kvartærgeologisk kart (NGU):
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/

Kart over marin grense og kartlagte kvikkleiresoner (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=kvikkleire

Kart over skredhendelser (NVE):
https://temakart.nve.no/link/?link=SkredHendelser

Kommunens kart over støysoner langs veinett:
http://www.kart .ringerike.kommune.no samfunnssikkerhet støy

Statens vegvesens vegkart (for trafikkmengder, ulykkespunkter etc.):
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart

Ringerike kommune - Kommuneplanen samfunn sdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /Gjeldende - kommuneplan/

Ringerike kommune - Gje ldene kommuneplan, arealdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1 /Gjeldende - kommuneplan/

Ringerike kommune - Masseforvaltning – temautredning
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/P lansaker/Utredninger - og - analyser/Masseforvaltning --- temautredning/

Kulturminnesøk, Riksantikvaren
http://www.kulturminnesok.no

NIBIO – Kilden
http://kilden.sko goglandskap.no/
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Miljøstatus
http: //www. miljostatus.no/kart/

Artsdatabanken
http: //artskart.artsdatabanken. no/Default.aspx

Statens kartverk – Norgeskart
http: //www. norgeskart. no/

Ringerike kommune, kart
http: //kart.ringerike. kommune. no
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3 Vu rdering av forsl ag til arealbru ksendringer

3. 1 Nes i Ådal

3. 1 . 1 01 – Fritid sbebyggelse Lunde, Nes i Ådal ( F1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Fritidsbebyggelse
1 2 daa
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse : Området ligger mellom E1 6 og Begna, rett sør for beb yggelsen i Nes.
Avstand til Begna ca . 1 00 m, og avstand til E1 6 ca . 230 m.

Samla vurdering
Området innebærer utbygging av hyttefelt litt utenfor Nes sentrum, i et
område som ikke er bebygd fra før. Utbygging beslaglegger skog av høy
bonitet. Det mang ler noe G/S - veg langs E1 6. Negativ virkning for jord - og
skogbruk. Kan være utfordring knyttet til nærhet til renseanlegg.

Ringerike kommune anbefaler ikke utbygging av hytter i dette området på
grunn av beslaglegging av skog av høy bonitet, samt at det l egger til rette for
et unøska utbyggingsmønster.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Relativt nært Nes sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Planlagt nytt v annverk og renseanlegg vil gi
tilstrekkelig V/A - kapasitet. Nytt renseanlegget bygges
nordøst i det foreslåtte hytteområdet. Mangler G/S -
forbindelse ca. 1 70 m langs E1 6, retning Nes.

Landskapsbilde Vurderes å gi liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente store verdier.

Kulturmiljø Ingen kjente.

Jord - og
skogressurser

Skog, høg og særs høg bonitet . D yrkbar jord, A -
område i jordfaglig vurdering.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhe t til elv og friluftsområder. Flatt. Gangavstand til
sentrum. Utenfor gul støysone. Nærhet til
renseanlegg kan gi luktproblemer.

ROS - analyse

Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetn inger (sand, grus, blokk). Det er
ingen kjent skredfare. Området er vist med usikker
aktsomhetsgrad for radon. Området ligger i nærhet til
elv og delvis innenfor aktsomhetssone for flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetat er)

Manglende G/S - veg langs E1 6 mot Nes, 1 70 meter –
lite trafikksikkerhet for myke trafikanter. Ellers ingen
kjente farer.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 1 . 2 08 – Masseuttak nord for Nes i Ådal ( R 3 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere masseuttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning ikke angitt
Jesper B. Henriksen
305/1

Beskrivelse : Forslagsstiller foreslo 4 områder til uttak av masser. Fra grovsi ling er det det
vedtatt at område A skal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor kun område A.

Området ligger nord for Nes i Ådal, vest for E1 6.
Forslagsstiller opplyser at det har vært drevet grusuttak her siden tidlig på 1 900 - tallet.
Usikker avgrensn ing av innspill.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utvidelse av grustak nord for Nes i Ådal, i en
r egistrert viktig ressurs. Uttaksvirksomhet er allerede etablert, men i et
terreng hvor det er vanskelig å skjule terrenginngrepet. Utvidelse er i tråd
med føringer i kommuneplanens samfunnsdel om å prioritere eksisterende
uttak, men vil beslaglegge noe skog av høy bonitet.

Ved detaljregulering må avgrensning vurderes med tanke på landskapsbilde.
Støy må utredes nærmere. Trolig må avkjørsel en dres (ligger i dag nærme
sving på E1 6).

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Allerede åpna uttak priorit eres framfor etablering av
nye. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
Registrert som viktig grusfor ekomst med lokal
betydning hos NGU.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

A dkomst direkte fra E1 6. Nærhet til EL.

Landskapsbilde Ligger i skråning ut mot dalen, nært bebyggelse.
Allerede uttak. Vanskelig å skjerme terrenginngrepet
ved utvidelse.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte verdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Der det ikke er tatt ut masser er det skog av høg
bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og un ge/universell
utforming

Nærmeste bolighus er nord for E1 6 , ca . 1 30 m fra
området. Flere bolighus mellom 3 - 500 m fra området.

ROS - analyse

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , løsmassene består
av breelvavsetning og tykk morene . Det er i ngen kjent
skredfare. Aktsomhetsgrad for radon er vist som
usikker . Det er god høydeforskjell ned mot elv, og
dermed utenfor aktsomhetssone flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Risiko knytta t il avkjørsel. Dagens løsning ikke egna
for økt trafikk. Veien har lite trafikk, men E1 6 er
stamvei og mye tungtrafikk må påregnes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Kan føre til økt anleggsstøy og økt trafikkstøy.
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3. 2 Hallingby og Ådal

3. 2. 1 1 4 – Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal ( FT1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og dyrka mark
LNF
Næring
1 40 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse : Området ligger ved E1 6 og Buttingsrud camping i Ådal. Forslagsstiller ønsker å
utvide dagens virksomhet til motsatt side av E1 6. Bakgrunnen er bl.a. at dagens camping er
sårbar for flom.
Området ønskes omdisponert til næring, i form av kro/motell, camping og fyrhus.

Samla vu rdering
Forslaget innebærer utvidelse av en etablert campingplass. Det er nært
etablert infrastruktur. Utbygging i skråninga vil være synlig i landskapet, og
det beslaglegger skog og dyrka mark. Landskapsbilde må derfor vurderes
ved videre regulering, samt naturmangfold i området mot bekken i øst.

Ved detaljregulering må også trafikksikkerhet og støy vurderes nærmere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Økt verdiskaping og produktivitet er et mål i
kommunepla nen, og flere arbeidsplasser i
besøksnæringene er en av strategiene for dette.
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Dagens virksomhet har behov ut fra etterspørsel og at
området er flomutsatt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær E1 6 og kollektivtilbud. Ikke G/S - veg langs E1 6.
Ikke kommunalt V/A - anlegg i området.

Landskapsbilde Utvidelse av campingplassen oppover skråningen vil
være synlig i landskapet, og skiller seg ut fra øvrig
bebyggelse som i hovedsak ligger nede langs
Sperillen.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk øst for området. MiS - områder i nordøst, langs
med bekken

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Deler av området er fulldyrka
jord (ca . 1 4 daa).

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/uni versell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Sperillen. Støy fra E1 6.
Foreslått område ligger i terreng med stigning.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består i hovedsak av breelvavsetninger , samt noe tykk
morene . Den nord - østlige delen av området ligger
svært nære utløpsområde for snøskred, men området
er dekket av skog . Radon moderat til lav
aktsomhetsgrad. Sørøstlige hjørne av tomt innenfor
aktsomhetsområde flom pga. nærhet til bekk , eller s
utenfor.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Kan være risiko knyttet til trafikk. E1 6 har lite trafikk i
ÅDT, men ettersom veien er stamvei mellom Øst - og
Vestlandet er det mye tungtrafikk. Det mangler GS
langs E1 6.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Dagens camping har lokal avløpsløsning. Ved
utvidelse må framtidig løsning ha nok kapasitet for å
hindre forurensning av grunn og vann.
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3. 2. 2 1 7 – Næring, Ringmoen skole ( N3)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
For eslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Nedlagt skole med uteområder, næringslokaler
Offentlig bygning
Næring
8 daa
Vikerfjell Eiendom AS
282/34

Beskrivelse : Sentral beliggenhet ift. E1 6 og adkomst til Ådalsfjella via Fv. 1 72. Det er gitt
dispensasjon til næringslokaler på eiendommen. Forslagsstiller beskriver ønsket arealbruk
slik: Kontorer, salg og service av utstyr, lokalmat og forbruksvarer knytta til Vikerfjell. Ønsker
også å ha mulighet for å ha midlertidig visningshytte.

Samla vurdering
Forslaget innebærer næring i nedlagte lokaler, som er et positivt tiltak. Få
negative konsekvenser.

Ved videre detaljregulering må ny bebyggelse tilpasses omgivelsene
(byggehøyder, utnyttelse, etc.). Det bør vurderes om deler av eiendommen
skal settes av til lekeareal.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Næringsutvikling er et satsingsområde i
kommuneplanen. Positivt med ny virksomhet i
nedlagte lokaler.



RINGERIKE KO MMUNE – KOMMUNEPLANE NS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

20

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksitu asjon.

Eksisterende infrastruktur. Nytt avløpsanlegg.
Nytt og utbedra kryss mot Vikerfjell.

Landskapsbilde Etablert bebyggelse i et ellers bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente forhold.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jor d - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Skolegården kan ha funksjon som balløkke og
lekeareal for nærmiljøet. Ved utbygging av
eiendommen kan dette forsvinne.

ROS

Naturfar e (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består av breelvavsetninger . Ingen kjent skredfare.
Området er vist med h øy aktsomhetsgrad for radon ,
og ligger utenfor a ktsomhetssone flom.

Teknisk og sosial
infrastruktur (ve i,
institusjoner,
utrykningsetater)

Kan generere noe økt trafikk ut mot kryss v E1 6. Dette
krysset er utbedra fra tidligere situasjon for å håndtere
økt trafikk.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Foreslått utnytting vil ikke gi merkbar støyend ring.
Ellers ingen kjente forhold. Tidl. bruk indikerer liten
sannsynlighet for grunnforurensning.
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3. 2. 3 1 8 – Hytter Langtangen, Samsjøen ( F2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LNF
Frit idsbebyggelse
Hele tangen er noe over 200 daa
Peter Lie
282/1

Beskrivelse : Langtangen ligger nordvest i Samsjøen. Det er i dag 30 bebygde og 3 ubebygde
fritidseiendommer på Langtangen. Forslagsstiller ønsker å skille ut ytterligere 2 tomter for
fritidsbe byggelse mellom eksisterende bebyggelse og Samsjøveien. Området er allerede
utbygd, og bærer preg av relativt konsentrert fritidsbebyggelse.

Samla vurdering
Mindre utvidelse/fortetting av etablert hytteområde. Ingen kjente natur eller
kulturverdier innenfor området, få negative konsekvenser.
Tomter må plasseres med hensyn til eksisterende hyttetomter.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til etablert hyttefelt.

Teknisk og sosial
infrastr uktur.
Trafikksituasjon.

Ikke kommunalt V/A - anlegg eller strøm i området.
Privat veg.

Landskapsbilde Innspillet foreslår flere tomter i et allerede utbygd
område.
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Naturmangfold og
vassdrag

Registrerte rødlistarter i området ved Samsjøen, men
ingen r egistreringer innenfor avgrensningen.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg og middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Samsjøen.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger o ver marin grense , og løsmassene
består av tynn morene . Det er i ngen kjent skredfare.
Området ligger utenfor aktsomhetssone flom, og er
vist med usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og so sial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Foreslått utbygging vil ikke gi stor økning i trafikk.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Økt trafikkmengde antas å være liten. Liten forskjell i
støynivå.
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3. 2. 4 21 – Boliger Gamle Ådalsv ei 66, Hallingby ( B29)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
4 daa
Gamle Ådalsvei 66 AS v/ Stig Andre Meyer og Nils Olav Sætheren
274/84 og 98

Beskrivelse : Deler av gnr/bnr 274/84 er avsatt til boligformål, og det foreslås nå at en større
del av eiendommen avsettes til bolig. Foreslått avgrensning følger skråning mot vest.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av eksisterende boligbebyggelse i prioritert
tettsted (jfr. kommuneplanens samfunnsdel). Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Kort avstand til infrastruktur, samt skole og andre tjenestetilbud.
Nedbygging av skog av høg bonitet og buffersone mot dyrka mark.
Nærliggende tomter vil bli mer innebyg d. Ellers få negative konsekvenser.

Ved detaljregulering bør behov for G/S - veg vurderes. Noe av bufferet mot
dyrka mark bør beholdes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.
Del av et s tørre sammenhengende boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S -
veg.
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Landskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i deler av naturlig buffersone /
vegetasjonen mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Bygger ned deler av buff ersonen
mot dyrka mark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole
(ca. 1 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud .
Utenfor registrerte støysone r, ca . 200 m til E1 6.
Etablerte bolighus øst for foreslått utvidelse vil bli
" klemt " mellom veg og n y e boliger, i stedet for å
grense mot LN F.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger u nder marin grense , og løsmassene
består i hoveds ak av marin leire, samt noe torv/myr .
Det er i ngen kjent skredfare. Området ligger utenfor
aktsomhetssone flom, og er vist med m oderat til lav
aktsomhet sgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området mangle r G/S - veg, men f oreslått utbygging
antas ikke å medføre signifikant økning i trafikk.
Trafikkmengden i området er beskjeden, med lav
hastighet.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger langt utenfor støysoner for E1 6. Liten
trafikkøkni ng vil ikke gi merkbar endring av støybilde.
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3. 2. 5 22 – Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby ( B30)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
9 daa
Gudbrand Bergsund
274/ 2

Beskrivelse : Området ligger ved Gamle Ådalsvei, nord for eksisterende boligområde på
Hallingby. Området består i dag av skog, og grenser mot fulldyrka jord og boliger.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av eksisterende boligbebyggelse i prioritert
tettsted (jfr. kommuneplanens samfunnsdel). Utvidelse av eksisterende
boligbebyggelse. Ingen kjente natur - eller kulturverdier. Kort avstand til
infrastruktur, samt skole og andre tjenestetilbud. Nedbygging av skog av høg
bonitet og dyrkbar mar k, og buffersone mot dyrka mark. Ellers få negative
konsekvenser.

Ved detaljregulering må n aturmangfold utredes nærmere, særlig i tilknytning
til elv i nord. Behov for G/S - veg må også utredes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Del av et større
sammenhengende boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei og i sløyfa
Røsslyngveien. Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og
mangler G/S - veg.
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L andskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i naturlig buffersone / vegetasjonen
mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv like nord for området. Leveområde for elvemusling
nedstrøms. Ingen kjente registrerte naturverdier
innenfor foreslått område.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord (ca . 4,5 daa).
Bygger ned deler av buffersonen mot dyrka mark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsl iv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole
(ca. 1 ,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud . Gode solforhold.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger u nder marin g rense, på marin leire.
Det er i ngen kjent skredfare. Området er d elvis
innenfor aktsomhe tssone flom pga. kryssende bekk,
og er vist med l av til moderat aktsomhet sgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Områd et mangler G/S - veg, men foreslått utbygging
antas ikke å medføre signifikant økning i trafikk.
Trafikkmengden i området er beskjeden, med lav
hastighet.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger langt utenfor støysoner for E1 6. Liten
tr afikkøkning vil ikke gi merkbar endring av støybilde.



RINGERIKE KO MMUNE – KOMMUNEPLANE NS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

27

3. 3 Sokna

3. 3. 1 26 – Masseuttak Djupdalsmoen , Sokna ( R2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
340 daa (forslagsstiller ønsker også at områder øst for Fv. 1 78 vurderes)
Andres Lundesgaard
1 48/1

Beskrivelse : Det har vært uttak av masser her siden 1 940 - tallet, og det tas i dag ut stein, grus
og sand. Det er en ambisjon om et årlig uttak på minst 50 000 tonn steinprodukter. R ingerike
kommune ga midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med forutsetning om driftsplan.
Driftsplan ble godkjent i 2002, og mobilt asfaltverk i 201 2. Bergart av høy kvalitet , fri for radon.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse a v et etablert pukkverk på en registrert meget
viktig forekomst av høy kvalitet. Utvidelsen gir liten landskapsvirkning. Det er
ingen kjente kulturverdier i området. Negative konsekvenser kan være
nærhet til Sogna, samt beslaglegning av noe skog og dyrkbar jord.

Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredning for utvidelse av masseuttaket. Dette sikrer at
konsekvenser og avbøtende tiltak blir vurdert på detaljnivå. Det anbefales
derfor at området avsettes til råstoffu tvinning i arealdelen. Dette er i tråd med
kommunens strategi om å prioritere eksisterende uttak fremfor å etablere
nye.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Av hensyn til naturmangf old og
landskap er det positivt å utnytte allerede åpna
områder, framfor å starte uttak i nye områder. Behov
for uttak som kan dekke lokalt og regionalt behov.
Registrert som meget viktig sand - og grusforekomst
av NGU , og fjell av høy kvalitet.

Teknisk o g sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Uttaket grenser direkte mot Fv. 1 78 Strømsoddveien,
med etablert avkjørsel . Skogsbilveg gjennom uttaket.

Landskapsbilde Etablert pukkverk langs lokalveg / dalsøkk. Lite
bebyggelse i nærheten. Omgitt av skog og kupert
terreng. Synlig for forbipasserende mens fjernvirkning
vurderes som liten.

Naturmangfold og
vassdrag

Elva Sogna renner øst for området, og er registrert
leveområde for fredet elvemusling. Ingen kjente
registrerte naturverdier innenfor området.

K ulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet. C a . 20 daa dyrkbar jord i
området (i hovedsak øst for Fv. 1 78).

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærmeste bolig fra eksi sterende uttaksområde er ca .
500 m i sør. Medfører trafikk forbi f lere boliger langs
Strømsoddveien.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av breelvavsetninger, samt morene i ulike
tykkelser . Det er ingen kjent skredfare i området, og
det ligger utenfor aktsomhetssone for flom. Unntak er
i umiddelbar nærheten til bekken sør i området.
Aktsomhetsgraden for radon er vist som usikker og
moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
in stitusjoner,
utrykningsetater)

Ligger inntil Fv. 1 78, avkjørsel er etablert. Fv. 1 78 har
lite trafikk (ÅDT). Problematisk med uttak på østsiden
av vei mtp. traf ikkavvikling og kryssing av vei – det er
derfor ikke ønskelig med utbygging på denne siden.
Økt uttak kan føre til økt belastning på vei.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Økt uttak medfører risiko for økt støy og
støvforurensning. Utbygging mot øst medfører økt
risiko for forurensning av Sogna - elva.
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3. 4 Heradsbygda

3. 4. 1 27 – Boliger Bålerudma rka/Oppenåsen ( område B 1 5 og B1 6 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
Friområde ( C) og LN F (D)
Boligbebyggelse
60 daa
Asle Oppen
52/4

Beskrivelse : Forslag om 4 områder for utvidelse a v boligområde i Bålerudmarka/Oppenåsen.
Fra grovsiling er det det vedtatt at område C og D skal vurderes nærmere. KU her omhandler
derfor kun disse områdene.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting/utvidelse av eksisterende boligfelt i priorite rt
tettsted. Nærhet til infrastruktur og tjenestetilbud. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Utvidelsen beslaglegger noe skog og grøntområder, og kan gi
redusert adkomst til friområdene for dagens boligområde.
På grunn av bratt terreng må man vurdere mulighet for adkomster.
Bebyggelse må tilpasses terrenget.

B1 6 – Det går m ange stier gjennom området , her bør man bevare
grøntkorridor for å gi forbindelse mot grøntområder videre oppover (mot øst
og nord) og bryte opp bebyggelsen noe.
B1 5 - Må avgrenses med tanke på høyspent.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende
boliger.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende infrastruktur i om rådet.
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Landskapsbilde I tilknytni ng til eksisterende boligområde.
C og D vurderes å gi liten landskapsvirkning, forutsatt
utforming tilpasset nærliggende boliger.
B kan gi fjernvirkning da det strekker seg til / over
toppen på åskammen.

Naturmangf old og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor
områdene.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstan d til skole, barnehage og tjenestetilbud.
Områdene øverst i Bålerudmarka kan være støyutsatt
under visse forhold, pga. Vestsiden pukkverk.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i
kartlegging av bynære friluftsområder 201 4.
Foreslåtte områder berø rer stier og inngangsporter til
friområdet.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Områdene ligger delvis under marin grense (B1 5
under, B1 6 og 1 7 over), og i stedvis bratt terreng. For
B1 6 og 1 7 er det lite løsmasser, stort sett tynt dekke
og bar t fjell. For B1 5 finner vi tynn hav -
/strandavsetning. Det er ingen kjent skred - eller
flomfare i området, og det er vist med lav til moderat
aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Eksisterende inf rastruktur i området, og kort vei til
skole. Område C og D vil sannsynligvis ikke generere
signifikant økning i trafikk , og Fv. 1 74 gjennom
Heradsbygda har lite trafikk (ÅDT) . Kan være
utfordrende med bratt terreng i noen områder mtp.
utbygging/vei.

Virk somhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Lite sannsynlig med signifikant økning av støynivå.
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3. 5 Haugsbygd og Åsa

3. 5. 1 33 – Boliger Harehaugveien - Bølgenveien, Haugsbygd ( B27)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
G nr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Øren og Tyri Hus AS v/Otto Vaule Olsen
1 31 /1 og 1 06/1

Beskrivelse : Tyri Hus AS har vært i kontakt med grunneier av 1 31 /1 Øren som er positiv. Øren
har også sendt inn eget innspill om eiendommen. Eier av 1 06/1 hadde ikke besvart
henvendelse fra Tyri Hus AS da innspillet ble oversendt til kommunen. Tyri Hus mener det er
naturlig å se området under ett, og inkluderer derfor begge eiendommene i innspillet.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetti ng av boligområder i prioritert tettsted.
Gangavstand til skole mm. Ingen kjente natur - eller kulturverdier.
Beslaglegger noe skog og dyrka mark. Kan gi negativ landskapsvirkning, og
beslaglegge friområde for eksisterende boliger.

Friområde for eksisteren de boliger og eventuelt nye boliger må sikres.
Bebyggelse på de høyeste punktene bør unngås for å redusere
landskapsvirkningen. Videre må bebyggelse tilpasses bratt terreng for å
redusere behov for terrenginngrep.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konse kvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn. Nærhet til eksisterende
boligfelt.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til eksisterende bebyggelse og
infrastruktur. Grenser mot kommunal veg. Kommunalt
V/A - ne tt i området.

Landskapsbilde Området er et visuelt element i kulturlandskapet .
Terrenget (stedvis bratt) gjør at bebyggelse vil bli
synlig både på nært hold og på avstand. Grenser mot
eksisterende boligfelt, og vil være en utvidelse av et
allerede beb ygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, samt ca. 2 daa fulldyrka jord.
Skog som del av boliområde, og dyrka mark delt fr a
større jord med vei.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca . 1
km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud . Utbygging vil legge beslag på skog /
f riområde for eksisterende boligfelt. Ikke
sammenhengende G/S - vei til sentrum.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og grunnen består
av forvitringsmateriale i tynt dekke. Det er ingen kjent
skred - eller flomfare i området. Aktsomhetsgrad for
radon er satt til moderat/lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold utover allerede nevnte.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 5. 2 34 – Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd ( B26)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog/jordbruksområder
LN F
Boligbebyggelse
Ca. 8 daa
Jon Ragnar Rønneberg
1 05/1

Beskrivelse : I utkanten av tet tbebyggelsen i Haugsbygd, men i tilknytning til eksisterende
eneboliger.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for utbygging i tilknytning til eksisterende boliger, i
utkanten av tettbebyggelsen i Haugsbygd. Haugsbygd er et prioritert tettsted.
Omr ådet har gangavstand til skole, butikk mm, og det er ingen kjente natur -
eller kulturverdier. Forslaget beslaglegger noe skog og dyrkbar jord.
Utbygging må tilpasses omgivelsene, og buffer mot dyrka mark bør bevares.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Ko nsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Offentlig og privat veg. V/A - anlegg krysser
eiendommen. Mangler G/S - veg langs Gamle
Ringkollvei og Gjermundboveien.

Landskapsbilde I et område preget av kulturlandskap, med spredte
eneboliger. Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene.
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Relativt flatt, og en del vegetasjon (randsoner) skjuler
bebyggelse i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk nord for området. Ingen kjente registre rte
naturverdier innenfor området som er foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.
Automatisk fredet kulturminne (gravfelt) på
naboeiendommen i vest.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak innmarksbeite, samt noe skog av hø g
bonitet og noe uproduktiv skog. Dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca.
1 ,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud.
Ikke samme nhengende G/S - vei til sentrum.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av forvitringsmateriale. Det er ingen kjent
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er
usikker.

Teknisk og sosial
i nfrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ikke G/S, men kort vei til skole. Fv. 241 har middels
trafikk (ÅDT). Mulig het for å lage sti/stikkvei t il skole
uten å gå via hovedvei bør vurderes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kj ente forhold.
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3. 5. 3 43 – Boliger Nedre Klekken, Haugsbygd ( B1 9)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gartneri
LNF, samt ca . 2 daa avsatt til boligformål i sørvest.
Boligbebyggelse
C a . 36 daa (hele to mta)
Paul Skov Clausen
1 02/2

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker å få avsatt områdene utenfor gårdstunet til eneboliger, og
anslår at ca . 22 daa vil kunne bli nye tomter.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting av boligområde i prioritert tett sted . Ingen
kjente natur - eller kulturverdier. Gir muligens noe økt trafikk på Klekkenveien,
ellers få eller ingen negative konsekvenser.
Når det gjelder risiko og sårbarhet må s tøy fra Klekke nveien utredes
nærmere, samt infrastruktur (adkomstvei). Mangel på G/S - veg mot Hønefoss
og Klekken/Haugsbygd er negativt.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Mellom etablert boligfelt og offent lig veg.
Offentlig V/A krysser eiendommen.
2 adkomstmuligheter via eksisterende sideveier.
Mangler noe G/S - veg for å få sammenhengende
forbindelse til sentrum.
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Landskapsbilde Utbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt.

Naturmangfold og
va ssdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Eiendommen er i dag intensivt utnytta til hagebruk. I
hovedsak "anna skogdekt fastmark". Dyrkbar jord (ca .
1 6 daa). Omgitt av boliger.

Folkehelse/
bomiljø /nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Gangavstand til skole (ca.
1 ,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud . Mangler noe G/S - veg for å få
sammenhengende forbindelse til sentrum.

ROS

N aturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og
grunnforholdene domineres av forvitringsmateriale i
tynt dekke. Det er ingen kjent skred - eller flomfare.
Området vises med lav/moderat og usikker
aktsomhetsgrad for radon.

Teknis k og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

To mulige atkomstveier. Disse er smale; bør utvides
for å håndtere forventet trafikkøkning. Fv. 1 63 har
middels trafikkmengde (ÅDT). Manglende G/S - veg
mot Hønefoss.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 5. 4 50 – Boliger Borgerenga, Haugsbygd ( B20)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Boligbebyggelse
45 daa
Johan Bergsund
1 01 /1

Beskrivelse : Forsla gsstiller opplyser at en viktig grunn for etablering av boliger her er ønske
om bygging av bioenergianlegg/flisfyring på Borger gård, og antyder årlig varmeproduksjon i
størrelsesorden 2 M W. Forslagsstiller skisserer at friareal kan ligge sørvest i området .

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for u tbygging i tilknytning til eksist erende boliger og
infrastruktur i Haugsbygd, som er et prioritert tettsted. Utbyggingen bidrar til å
knytte sammen fragmentert bebyggelse. Avstand til skole og andre tjen ester
er ca 2 km, med sammenhengende G/S - veg . Utbygging vil beslaglegge
skog av høy bonitet , men ellers få negative konsekvenser. Støy reduserende
tiltak mot Fv. 241 må vurderes nærmere ved eventuell detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Ko nsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Prioritert lokalsamfunn, i tilknytning til eks. boligfelt
Borgergrenda.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ny G/S - veg forbi området, samt ny avkjøring fra
Fv.241 til Borgergrenda. V/A - anlegg i o mrådet. EL
luftstrekk på tvers av området.
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Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt. Videre utbygging
av boliger i området vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Viktig viltpassasje i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til skole (ca. 2
km), barnehage, diverse tjenest etilbud og
kollektivtilbud.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassene
består av forvitringsmateriale. Det er ingen kjent
flomfare i området. Aktsomhetsgrad for radon er
moderat til lav.

Teknisk og sos ial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Nærhet til Fv. 241 med lav trafikk (ÅDT).
Sammenhengende G/S - vei helt til Haugsbygd
sentrum .

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Støy fra Fv. 241 i deler av området nærmest veien.
Avbøten de tiltak må vurderes v. reguleringsplan.
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3. 5. 5 55 – Boliger Åsa ( B28)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
1 0 daa
Espen Hval
21 /1 , 21 /3, 21 /4

Beskrivelse : Forslagsst iller ønsker å legge til rette for at flere kan bo i nærmiljøet lenger, på
attraktive tomter med livsløpsstandard. Forslagsstiller beskriver området som fjellknaus og
udyrka krattskog.

Samla vurdering
Foreslår boligutbygging i et område med etablert bebyggelse. Stor avstand til
sentrumsfunksjoner/offentlig tjenestetilbud, men det ligger en ny privat skole
på naboeiendommen mot øst. Ingen kjente natur eller kulturverdier.
Beslaglegger noe dyrkbar mark/beite, men ellers få negative konsekvenser.
Bør bev are buffer mot vest pga. landskapsvirkning.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Ikke prioritert lokalsamfunn , men i tilknytning til
etablert bebyggelse i Åsa.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjo n.

Nær eksisterende infrastruktur.
Kommunal V/A løsning i området er under
planlegging.

Landskapsbilde I et område med spredte eneboliger / skog /
kulturlandskap. Mot vest er det skråning, og
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bebyggelse lengst vest vil kunn e bli godt synlig fra
Åsaveg en og Steinsfjorden.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite.
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/ universell
utforming

Nær fjord og friluftsområder. Mulighet for attraktive
tomter. Ikke gangavstand til sentrumsfunksjoner /
offentlig tjenestetilbud (Sundvollen, Hønefoss,
Haugsbygd ). Skolen i Åsa er en privat Montessorri -
skole.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av marine avsetninger. Beliggenheten er noe
høyere enn aktsomhetssone for flom. Det er ellers
ingen kjent skred - eller flomfare. Området er vist med
lav til moderat aktsomhetsgrad for rad on.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ikke G/S, men kort vei til skole. Fv. 1 65 har lite trafikk
(ÅDT). Mulig å lage sti/stikkvei til skole uten å gå via
hovedvei?

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 6 Hønefoss

3. 6. 1 56 – Masseuttak Heen Sand ( R1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende uttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
1 25 daa
Knut Waagaard
271 /1 37

Beskrivelse : Hensmoen, nord for Hønefoss, nær industriområde og friluftsområde. Ca. 2,5 km
fra E1 6. Uttaket har vært i drift siden 1 940 - tallet. Totalt ca. 1 ,5 mill m3 / 2,7 mill tonn reserver
sand ifølge forslagsstiller. Med maksimalt uttak på 20 000 tonn per år, vil forekomste n ha en
varighet på 1 35 år.

Samlet vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende uttak, som er i tråd med
føringene i kommuneplanens samfunnsdel. Beslaglegger skog, og nærhet til
elv kan gi negative konsekvenser. Kan medføre ulemper for nærl iggende
boliger.

Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med tilhørende
konsekvensutredning for utvidelse av masseuttaket. Dette sikrer at
konsekvenser og avbøtende tiltak blir vurdert nærmere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvense r

Forhold til
overordnede
planer

Klassifisert som delvis nasjonalt og delvis viktig ressurs
av NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for
framtida, og hindre nedbygging av denne. Allerede
åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye uttak.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst fra E1 6, via kommunal veg i Hensmoen
industriområde og videre på privat veg. Nær jernbane.

Landskapsbilde Flatt område med tett skog, bort sett fra eksisterende
uttak og litt boligbebyggelse. En utvidelse av
masseuttaket vurderes å ha liten fjernvirkning.
Nærvirkning for forbipasserende på privat veg.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv nord for området.
Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogre ssurser

Skog av middels og høg bonitet. Anna jorddekt
fastmark i eksisterende uttaksområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter
og miljøulemper for beboere. H ensmoen er
klassifisert som B - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 201 4.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger stort sett over marin grense, på
breelvavsetninger. Det er ingen kjent skred - eller
flomfare i området, som ligger utenfor
aktsomhetssoner for flom. Området er avmerket med
usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Mulig økt anleggstrafikk på veinett. Ellers ingen kjente
forhold.

Virksomhetsrisik o
(bl.a. støy,
forurensning)

Mulig økt støy og økt støvforurensning på veinett.
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3. 6. 2 58 – Næring ved jernbane Hensmoen ( N2A)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Næring
95 daa
Hans Tollef S olberg
92/1

Beskrivelse: Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næringsområde. Forslag om
næringsområde med jernbanen som et viktig grunnlag for næringsutvikling.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eks. industriområde. Få negative
k onsekvenser, utenom M i S - område og beslaglegning av skog.
Naturmangfold må vurderes nærmere ved en eventuell detaljregulering.
Avgrensning bør justeres for å unngå nedbygging av MiS - område i øst.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold ti l
overordnede
planer

Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Jernbane gjennom området.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på
Hensmoen. Adkomst fram til området må etableres.

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde.
Liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området.
MiS - registrering delvis innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor fo reslått område.
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Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet, samt noe myr. Høg
bonitet sør for jernbane. Noe dyrkbar jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartle gging
av bynære friluftsområder 201 4. Forslagsstiller
forutsetter at traktorvei gjennom området legges om,
og opplyser at det ellers ikke er noen brukte turstier.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger delvis under marin grense, men
løsmassene domineres av breelvavsetninger, ellers
tynt dekke eller bart fjell. Det er ingen kjent fare for
hverken flom eller skred i området, og
aktsomhetsgraden for radon er definert som moderat
til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institus joner,
utrykningsetater)

Hensmobanen går tvers gjennom området.
Byggegrense mot bane på ivaretas.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger i god avstand til støyfølsom
bebyggelse.



RINGERIKE KO MMUNE – KOMMUNEPLANE NS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

45

3. 6. 3 60 – Næring ved Spenncon, Hensmoen ( N2B)

Dagens a realbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Furuskog
LNF
Næring
27 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse : Hensmoen, i tilknytning til Spenncon og eksisterende næring. Arealet ønskes
avsatt til næring, for å l egge til rette for mer areal til Spenncon.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende industriområde. Få negative
konsekvenser, annet enn at området beslaglegg er skog av middels bonitet
og nærhet til en bolig.

Kriterier Vurderin g / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Nærhet til jernbane .

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde.
Liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.
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Jord - og
skogressurser

Skog av låg og mid dels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4. Enebolig sørvest for
området. Nærhet til eksisterende boliger kan medføre
konf likter og miljøulemper for beboere.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger over marin grense, og løsmassedekke
er tynt eller fraværende. Mye bart fjell. Det er ingen
kjent skred - eller flomfare. Området er avmerket med
moderat til l av aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området ligger i god avstand til støyfølsom
bebyggelse.
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3. 6. 4 67 – Bolig/næring Rua gård , Hønefoss ( Område A) ( B1 3)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse og/eller næring
Område B ca. 30 daa
Siri, Morten og Eve Rua
88/1 og 88/2

Beskrivelse : Nær Almemoe n og Øvre Hønengata. Forslagsstiller ønsket boligareal i område A,
og bolig evt. næring i område B. Fra grovsiling er det det vedtatt at kun område A skal
vurderes nærmere. KU her omhandler derfor område A.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbyggin g i tilknytning til eksisterende boligfelt og i kort
avstand til sentrumsfunksjoner, skole, etc. Beslaglegger dyrka mark. Delvis i
konflikt med høyspent. Ingen kjente natur - eller kulturverdier.

Når det gjelder risiko - og sårbarhet er det risikosone for kvikkleire i
umiddelbar nærhet, i tillegg til at området ligger i en bratt skråning.
Kommunen kan derfor ikke anbefale utbygging i foreslått område.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. b oligområder i sentrum.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Grenser mot eksisterende offentlig veg. V/A i
nærheten. Deler av området ligger under / nær
høyspent.

Landskapsbilde Delvis skog og dyrka mark, i tilknytning til eks.
boligbeby ggelse. Vurderes å ha liten nær - eller
fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak fulldyrka jord. Skog av høg bonitet i
nordvest.

Folkehel se/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole (ca. 1 ,5 km), barnehage og
diverse tjenestetilbud. Gode solforhold. Nærhet til elv
og friluftsområder (Hovsenga, Hovsmarka,
Eggemoen)

ROS

Naturfare (grunn,
skr ed, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av marine avsetninger. Foreslått utvidelse
ligger delvis i en bratt skråning, som også dels
omfattes av en kjent kvikkleiresone i risikoklasse 3.
Det er ingen kjent flomfare i området , og
aktsomhetsgrad for radon er usikker, men avstand til
område med høy aktsomhetsgrad er ca. 500 meter.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Adkomstvei bør kobles til den kommunale veien
«Almemoen». Den bratte helling sgraden er en
utfordring. Området ligger også nært høyspent.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 6. 5 68 – Boliger Rundtom (område sør) , Hønefoss ( B1 2)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
F orslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Industri (nord for vegen) / Friområde (sør for vegen)
Boligbebyggelse
50 daa (20 sør for vegen)
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
87/575 og 50/2

Beskrivelse : Fra grovsiling er det vedtatt at kun o mrådet sør for Hovsmarkaveien skal vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun dette området.

Samla vurdering
Forslaget innebærer boligbygging i tilknytning til eks. boligfelt. Få negative
konsekvenser. Buffer mot industriområde må sikres. Når det g jelder risiko og
sårbarhet er det lite sikkerhet for myke trafikanter nedover mot Hønefoss
langs Hovsmarkveien. Ved reguleringsplan må rekkefølgekrav om G/S - veg
vurderes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. boligområder , sentrumsnært.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - nett i området. Grenser mot offentlig veg.
Manglende G/S - veg.

Landskapsbilde Relativt flatt område i tilknytning til eks. boligfelt.
Vurderes å ha liten nær - / fjernvirkning.
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Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Noe s kog av høg bonitet, men dette er et mindre
område, mellom boliger / industri / næring.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Nærhet til Hovsmarka
friområde. Arealene er i hovedsak regulert til
grønnstruktu r i gjelden de reguleringsplan. Nærhet til
industriområde kan medføre miljøulemper. Mangler
noe G/S - veg mot skole / sentrum.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
domineres av elveavsetning, sannsynligvis op på
marine avsetninger. Området som ønskes utbygd
omkranses av bratte skråninger. Det er ingen kjent
flomfare. Aktsomhetsgrad for radon er usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området bør tilknyttes dagens atkoms tvei fra
Hovsmarkveien. G/S - veg mangler – bør vurderes.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 6. 6 69 – Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss ( B1 4)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagssti ller
Gnr/bnr

Industri/lager
Erverv
Boligbebyggelse
1 5 daa
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
50/333

Beskrivelse : Industriområdet ligger "inneklemt" i eksisterende boligområde i Hønefoss.

Samla vurdering
Foreslår bolig i tilknytn ing til eks. boligfelt. Ingen negative konsekvenser, men
nærhet til E1 6 kan gi støyulemper. Ved detaljregulering må støyforhold
utredes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. boligområder.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - nett i området. Grenser mot offentlig veg og
jernbane (lite trafikkert bane). G/S - veg i området.

Landskapsbilde Lagerområde mellom eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette bli r en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.
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Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universel l
utforming

C a . 3, 5 km til skole , barnehage, diverse tjenestetilbud
og kollektivtilbud . Nær het E1 6 og jernbane som kan
medføre støyulemper.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av elveavset ninger, sannsynligvis oppå marine
avsetninger. Topografien er flat og ukomplisert, men
store deler av området ligger innenfor
aktsomhetssone for flom. Aktsomhetsgrad for radon
er moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utryk ningsetater)

Ligger tett mot jernbane. Byggegrense må
overholdes. Ellers ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold. Jernbanen er ikke trafikkert pr. i
dag, kan utgjøre kilde til støy hvis trafikk øker.



RINGERIKE KO MMUNE – KOMMUNEPLANE NS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

53

3. 6. 7 71 – Boliger Børdalsmoen , Hønefoss (I KKE I KAR T)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog, trening og friluftsliv
LNF
Boligbebyggelse
300 daa (antyder 1 60 daa til boligformål)
Ragnhild Borl aug Alme og Hans Gamkinn
89/1 og 89/3

Beskrivelse :

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boligområde ca. 2 - 5 km fra Hønefoss
sentrum, ikke i direkte tilknytning til eks. boligområder. Kort avstand til
friområder. Beslaglegger skog av høg bonitet/dyrkbar jord og friområder.
Ingen kjente naturverdier.

Børdalsmoen er nylig regulert til industri i områderegulering for Treklyngen.
Kommuneplanen oppdateres iht. dette. I formannskapet 1 1 .06.201 3 sak
87/1 3 ble det bl.a. vedtatt at dersom Treklyng en ikke utvikler og tar i bruk
arealene senest 31 .1 2.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i
den til enhver tids gjeldende kommuneplan. Området anbefales derfor
ikke utbygd til boligformål nå. Dersom det seinere blir aktuelt å endre formål
til bolig vil det kunne bli en lettere prosess da området allerede nå er utreda
på kommuneplannivå mtp. eventuelt boligformål.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Foreslår boliger i relativt kort avstand til Hø nefoss
sentrum, men ikke i direkte tilknytning til større
eksisterende boligområder. Ikke i samsvar med
vedtatt områdeplan for utvidelse av Follum
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Hovedvannledning på tvers av området. Ad komst fra
E1 6 på Risesletta. Teknisk infrastruktur må
opparbeides for området.

Landskapsbilde Foreslår boliger på et stort flatt område, omgitt av
brattere skråninger og skog. Vurderes å ha liten
negativ nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdra g

Området er vurdert å ha liten verdi i KU for Follum /
Treklyngen sin områdeplan, og utbygging vil ha liten
negativ virkning.

Kulturmiljø Registrerte ku lturminner som er frigitt i regulerings plan
for Follum.

Jord - og
skogressurser

Dyrkbar jord. Skog a v høg bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Relativt flatt område, med kort avstand til friområder.
Ca. 2,5 km til skole nord i Hønefoss sentrum . Mangler
GS - veg på deler av strekningen til sentrum / skole.
Nærhet til industri. Beslaglegger deler av Hovsmarka
friområde.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
elveavsetninger som sannsynligvis ligger oppå marine
avsetninger. Det er ikke kjent skredfare i området,
m en man bør være obs på bratte omkringliggende
skråninger. Ingen kjent flomfare, område ligger ikke
innenfor aktsomhetssone flom. Radonfare er usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger nær E1 6, som er middels trafikkert
(ÅDT). Ingen G/S - veg i området. Bør vurderes hvis
utbygging.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Mulig støy fra E1 6, ellers ingen kjente forhold.
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3. 6. 8 72 – Næring V eienmarka ( N1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstø rrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
F riområde
N æring
1 2 daa
Ringerike kommune
4 9/256

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker at eiendommen settes av til næringsformål.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utvidelse av eksisterende n æringsområde. Få negative
konsekvenser, annet enn at området beslaglegg er skog av h øg bonitet , samt
nærhet til boligområder og skole. Lokal - og områdestabilitet må vurderes ved
en eventuell detaljregulering m tp. kvikkleir e/skred .

Kriterier Vurdering / begrun nelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Foreslår næring i relativt kort avstand til Hønefoss
sentrum , i tilknytning til eksisterende næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Hovedvannledning på tvers av området. Adko mst fra
R v. 35 Soknedalsveien . Teknisk infrastruktur må
opparbeides for området.

Landskapsbilde Foreslår n æring på et slakt s krånende område , omgitt
av brattere skråninger og skog , samt eksist.
bebyggelse, hovedsakelig næringsbygg . Vurderes å
ha liten negativ nær - / fjernvirkning.
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Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø I ngen registrerte kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av h øg bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utfo rming

Hensmoen er klassifisert som D - område i kartlegging
av bynære friluftsområder 201 4 , og regnes ikke som
friluftsområde tross regule ring som friområde . Nærhet
til eksisterende boliger og ungdomsskole kan
medføre konf likter og miljøulemper for beboere. Bratt
skråning sør for området gir en naturlig barriere mot
bolig bebyggelsen her.

ROS

Naturfare (gru nn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
elveavsetninger som sannsynligvis ligger oppå marine
avsetninger. Det er kjent fare for kvikkleire i området,
med klassifisering i risikoklasse 4 som er nest høyeste
risiko . D en bratte skråningen i sør er skjerpende.
Utredninger gj ort av Bane NOR i forbindelse med
reguleringsplan for Fellesprosjektet
Ringeriksbanen/E1 6 viser derimot at stabiliteten fo r
Veienmarka er tilfredsstillende, og at lokale tiltak for å
ivareta stabilitet også vil ivareta områdestabilitet.
Ingen kjent flomfare, område l igger ikke innenfor
aktsomhetssone flom. Radonfare er m oderat til lav .

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger nær Rv. 35 , som er middels trafikkert
(ÅDT). G/S - veg i området.

Virkso mhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

D eler av området er innenfor rød eller gul støysone fra
Rv. 35 , ellers ingen kjente forhold.
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3. 6. 9 72 – Bolig/næring Hønengata 59, Hønefoss ( B9)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gamle Shell - tomta. Lage r.
Erverv
Bolig/næring
6 daa
Hønengata 59 AS
31 7/200

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker at eiendommen avsettes til senterområde, med mulighet
for oppføring av boliger og salg av handelsvarer.

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boliger i tråd med planer om fortetting i
sentrum. Ingen negative konsekvenser.
Ved detaljregulering må støyforhold vurderes, samt
grunnforhold/forurensning. Trafikksituasjon og avkjørselsforhold ved endret
bruk av eiendommen må avklares nærmere. Statens vegvesen er
trafikkmyndighet for Rv. 35 Hønengata.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

VA - nett i området . Grenser mot offen tlig veg.
Manglende G/S - veg i Asbjørnsens gate.

Landskapsbilde Foreslår bolig - /nærings bebyggelse i sentrum, i
tilknytning til eks. bebyggelse. Området har i dag noe
næring / lagerbebyggelse, og en helhetlig
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omarbeiding av tomta kan gi positiv
landska psvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen negative konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gan gavstand til skole, barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Støy må avklares da
eiendommen grenser mot jernbane og Hønengata.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, og løsmassene
består av fyllmasse (nært bykjerne). Det er ingen kjent
flom - eller skredfare, området ligger utenfor
aktsomhetssone flom. Aktsomhetsgrad for radon er
usikker, men området ligger nært område med særlig
høy aktsomhetsgrad, ca. 1 00 meter.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei ,
institusjoner,
utrykningsetater)

Mye trafikk i området, Hønengata er svært trafikkert
(ÅDT). Fortau og fotgjengerfelt for myke trafikanter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Området har vært disponert som bensinstasjon, med
lagring av bensi n og diesel, i tidligere år. Det er derfor
stor fare for forurensning i grunnen. Området er
umiddelbar nabo til Hønengata og Roa -
Hønefossbanen, og er dermed støyutsatt.
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3. 6. 1 0 73 – Bolig Rabba Storløkka 1 , Hønefoss ( B1 0)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Fore slått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
4 daa
Knut Gullingsrud
86/41 6

Beskrivelse : Forslagsstiller har inngått avtale med eierne av eiendommen.
Forslagsstiller opplyser at eiendommen er gjengrodd og ikke blir brukt som friluftsområde,
samt at det er store friområder i samme reguleringsplan.

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde. Bebyggelse i
skråninga beslaglegger mer av friområdet, og kan være uheldig med tanke
på landskap og grunnforhold . Dette må utredes ved en eventuell
detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Regulert friområde. I tråd med plan om fortetting i
sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.

Landskapsbilde Foreslår bolig i et lite utnyttet område i sentrum. Deler
av foreslått eiendom er bratt, og bebyggelse i
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skrån inga vil kunne bli mer synlig og medføre større
terrenginngrep enn bygging i flatere terreng.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, og regis trert som dyrkbar jord,
men ligger inneklemt i boligområde og er regulert
som friområde.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 ,5 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Beslaglegger deler av friområde.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marine
avsetninger, i en skråning på ca. 1 5°. Det er ingen
kjent flomfare, men kombinasjonen marine
avsetninger og skråning kan utgjør e en fare, spesielt
under byggearbeider. Området er avmerket med
usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente fo rhold.
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3. 6. 1 1 74 – Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss ( B1 1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
1 daa
Håvard Skogmo. Eiendommen er eid av Ringerike kommune.
87/20 5

Beskrivelse :

Samla vurdering
Forslaget innebærer fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde. Tilgang til
friområde må sikres ved en eventuell detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Regulert friområde . I tråd med plan om fortetting i
sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.

Landskapsbilde Fortetting i eksisterende boli gfelt. Vurderes å ha liten
nær - eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, og registrert som dyrkbar jord,
men ligger innekl emt i boligområde og er regulert
som friområde.
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Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 ,5 km), barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud . Beslaglegger
deler av friområde.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marine
avsetninger. Det er ingen kjent skred - eller flomfare.
Området er avmerket med usikker aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
u trykningsetater)

Nærhet til kryss. Ellers i ngen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.



RINGERIKE KO MMUNE – KOMMUNEPLANE NS AREALDEL
KONSEKVENSUTREDNING AV NYE UTBYGGINGSOMR ÅDER

63

3. 6. 1 2 77 – Masseuttak Kilemoen nord ( STEM M ER I KKE I KAR T)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak i deler av området, resten er skog/ubebygd, friluftsliv
LNF (samt markert som område for grunnvann)
Råstoffutvinning
1 60 daa
Hans Anton Støen
52/1

Beskrivelse : Kilemoen nord for Hønefoss. Ca. 1 km til Fv. 1 78, og vide re ca. 3 km til E1 6.

Samla vurdering Utvidelse av eksisterende uttak. Beslaglegger skog av
høg bonitet. Strekker seg ned mot elva som er
leveområde for fredet elvemusling. Nærhet til Kilemoen
vannverk.

Konklusjon Må ses i forhold til pågående regule ringsarbeid i
området . Området tas ikke med videre på grunn av fare
for forurensning av drikkevannskilde.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Registrert som nasjonalt viktig sand - og
grusforek omst av N GU. Al lerede åpna uttak prioriteres
for videre drift.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Privat veg fram til området. Mangler G/S - veg langs
Fv. 1 72.
Tiltaket vil medføre økning i tungtransport på
fylkesveg.

Landskapsbilde Eksiterende uttak s om ønskes videreført / utvidet.
Ligger delvis ned m ot elva og tilhørende
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landskapsr om. Vurderes som negativt dersom uttaket
strekkes ned mot den naturlige elvebredden /
randsonen til elva. Utvidelse av eksisterende uttak i
sør /sørvest vurderes å ha liten negativ virkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Nærhet til Begnavassdraget, som er leveområde for
fredet elvemusling. Ingen kjente naturverdier registrert
innenfor foreslått område.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av hø y bonitet, unntatt der det
allerede er tatt ut masser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Klassifisert som B - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 201 4.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom ,
radon)

Området ligger under marin grense, løsmassene
domineres av breelvavsetninger, også noe
elveavsetninger. Ingen kjent skredfare, men nærhet til
Begnaelva tilsier flomfare. Høydeforskjellen fra
planområdet ned til elva er stor, så mye av området vil
ligge høyere enn en eventuell flom. Området er
avmerket med usikker aktsomhetsgrad for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Uttak av sand og gru s og medfølgende
anleggsvirksomhet kan påvirke vannkvaliteten til
Kilemoen vannverk. Anlegget vil også kunne generere
en del støy og støvforurensning.
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3. 6. 1 3 78 – Boliger Tolpinrud, Hønefoss ( B8)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrel se ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kontor/lager
Erverv
Boligbebyggelse
9 daa
Sparmax AS
47/85

Beskrivelse :

Samla vurdering
Forslaget innebærer utbygging av boliger i tilknytning til eksisterende
boligfelt, sentrumsnært. Få/ingen negative konsekvenser.

Når det gjelder risiko og sårbarhet kan jernbane og høyspent være
utfordringer. Støy fra jernbane må utredes ved en eventuell detaljregulering.
Vurdering av lokal - og områdestabilitet m å også vurderes ved
detaljregulering.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. bol igområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur. V/A - nett i området.
Manglende G/S - veg et stykke.

Landskapsbilde Lagerområde nært eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.
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Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universe ll
utforming

Ca. 3 km avstand til skole og diverse tjenestetilbud .
Nært barnehage og idrettsanlegg. Jernbane og
høyspent i nærheten.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på marin l eire .
Skredfare er ikke kjent, men utredninger gjort i
nær området av Bane NOR i forbindelse med
Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E1 6 vurderer
stabiliteten i nærliggende områder til å ikke være
tilfredsstillende. Det er ingen kjent flomfare i området.
Området er avmerket med moderat til lav aktsomhet
for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei ,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området ligger svært nærme jernbane, og vil være
nærmeste nabo til hensettingsspor for ny
Ringeriksbane. Områdets avgrensning mot jernbane
er mindre enn 30 meter.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Nærhet til jernbanespor og hensettingsspor vil være
en kilde til støy.
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3. 6. 1 4 82 – Boliger Trygstadveien, Hønefoss ( B7)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LN F
Boligbebyggelse
59
Regina Klouman Mohn, Steven Kirwin og Fredrik W Skarstein
38/1 og 44/25

Beskrivelse : Innspillet er felles for to grunneiere, og i samarbeid med Krakstadmarka AS.
Forslagsstiller ser for seg at noe av området kan nyttes til park ifm. gravhauger i området.

Samla vurdering
F orslaget tilrettelegger for utbygging av boliger i tilknytning til eksiterende
bebyggelse i Trygstadveien. Forsl aget b eslaglegger dyrkbar jord og området
er registrert m ed skog av høg bonitet. V ed en eventuell detaljregulering må
høyspent og kulturminner hensyntas.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær veg. Adkomst og annen infrastruktur må
etableres.

Landskapsbilde Slak skråning og flate, i tilknytning til eksisterende
boligfelt (Trygstadveien). Bebyggelse nedenfor
høyspent vurderes å ha liten landskapsvirkning, mens
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den øvre delen er i et område dominert av landbruk
og spredt bebyggelse. Her vil boligfelt bryte mer med
omgivelsene.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Fredet gravmi nne i nedre del av området, og gravfelt
like nord for høyspent.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, men ikke del av større
skogsområde. Dyrkbar jord

Folkehelse /
bomiljø / nærmiljø
/ friluftsliv / barn
og unge /
universell
utforming

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud.
Kollektivtilbud i nærheten.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
breelvavsetninger. Stor sannsynlighet for leire i
underliggende lag. Det er inge n kjent sk redfare eller
flomfare i omr ådet. Aktsomhetsgrad for radon er satt
til usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei ,
institusjoner,
utrykningsetater)

Høyspent på tvers av området. Ellers ingen kjente
forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.

3. 6. 1 5 83 – Boliger Trygstad, Hønefoss ( B 6 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Bolig
LNF
Boligbebyggelse (sekundært LNF for spredt boligbebyggelse)
21 daa
Elen Bumse Stene og Ståle Hansteen
44/6 og 44/6/1

Beskrivelse : Ringerike kommune har tinglyst forkjøpsrett til eiendommen.
Forslagsstiller viser til at forslaget ikke innebærer noen faktisk endring av arealbruk, men gir
mulighet for flere boliger på eksisterende boligeiendom.
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Samla vurdering
Forslaget innebærer f ortetting i nærheten av eks. boligfelt. Ca. 3 - 4 km til
skole og diverse tjenestetilbud. Få / ingen negative konsekvenser.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral
beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende boliger har privat avløpsanlegg.
Kommunalt vann, privat veg. Manglende G/S -
forbindelse. Kort avstand til boligfelt nærmere
sykehuset.

Landskapsbilde Fortetting i område med spredt boligbebyggelse, nært
eks. boligfelt. Slak skråning. Vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ca. 2 daa innmarksbeite (nyttes til frukttrær og
kjøkkenhage).
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse /
bomiljø / nærmiljø
/ friluftsliv / barn
og unge /

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud.
Kollektivtilbud i nærheten.
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universell
utforming

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, på
breelvavsetninger. Stor sannsynlighet for leire i
underliggende lag. Det er inge n kjent sk redfare eller
flomfare i omr ådet. Aktsomhetsgrad for radon er satt til
usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei ,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 7 Tyristrand / Ask og Nakkerud

3. 7. 1 86 – Boliger Nakkerudgata , Nakkerud (B1 )

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde / skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
1 7 daa
Lars Thomasrud
262/22

Beskrivelse : Fra grovsiling er det det vedtatt at området nord for Nakkerudgata kan vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun dette området.

Samla vurdering
Forslaget tilrettelegger for boliger på Nakk erud, som ikke er et prioritert
tettsted. Få negative konsekvenser, men utbygging av området vil
beslaglegger skog av middels bonitet. Mulighet for adkomstvei må utredes.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Na kkerud, ikke prioritert lokalsamfunn. Nakkerud har
ubebygde boligområder i gjeldende kommuneplan.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nakkerudgata er kommunal, og det er teknisk
infrastruktur i området. Usikkerhet rundt løsning med
tanke p å adkomstvei.

Landskapsbilde Område med spredt bebyggelse og jordbruk.
Vurderes å være liten landskapsvirkning dersom det
åpnes for noe mer utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Ingen kjente registrerte naturverdier.
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Kultur miljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

S kog av middels bonitet.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Nakkerud sentrum og
kollektivforbi ndelse. Ikke gangavstand til skole og
barnehage.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, i skråning ned
mot Tyrifjorden. Løsmassene er marine avsetninger,
stedvis tynt og stedvis tykt dekke, samt noe bart fjell.
O mrådet ligger utenfor aktsomhetssone flom.
Aktsomhetsgrad for radon er satt til moderat til lav,
stedvis usikker.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 7. 2 90 – Boliger Nedre Fegriveien, Tyristrand ( B4)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Område A er et jorde, område B består av skog.
LNF
Boligbebyggelse
7 daa + 1 3 daa = 20 d aa
Helge Bakken
244/1 60 og 244/ 5 5

Beskrivelse : Fra grovsiling er det vedtatt at område B kan vurderes nærmere. KU her
omhandler derfor kun dette området. Området ligger nordøst for sentrum. Antall tomter må
vurderes nærmere.

Samla vurdering
Forslage t tilrettelegger for boliger ca. 1 ,5 kilometer fra Tyristrand sentrum.
Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn. prioritert lokalsamfunn. Få negative
konsekvenser, men utbygging vil beslaglegge skog av middels bonitet.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Flere mulige adkomstveger. V/A - ledninger i
nær området. Kraftlinje over området.

Landskapsbilde Område med spre dt bebyggelse og jordbruk.
Vurderes å være liten landskapsvirkning dersom det
åpnes for noe mer utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog a v middels bonitet.
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Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage (ca. 1 ,5 km), med sammenhengende
G/S - forbindelse.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, stort sett på bart
fjell, delvis tynt dekke med marine avsetninger. Det er
stor høydeforskjell ned til Tyrifjorden og ingen kjent
flomfare. Området er avmerket med aktsomhetsg rad
moderat til lav for radon.

Teknisk og sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Ingen kjente forhold.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Ingen kjente forhold.
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3. 7. 3 93 – Boliger Justisveien, Tyristrand ( B2)

Dagens arealb ruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

2 eneboliger, veg og skog
LNF
Boligbebyggelse
20 daa (inkl. eksisterende veg og 2 eneboliger)
Odd Skarvhellen
255/5

Beskrivelse : Forslagsstiller antyder 6 - 9 enheter. Alt er i kke utbyggbart, da eiendommen er
bratt. Forslagsstiller opplyser at ca 1 ,5 daa kan dyrkes, men at det er leire og grunt
jordsmonn. Dette har ligget brakk i 25 år. Området ligger sør for sentrum, ved nedkjøring til
fengselet.

Samla vurdering
Forslaget legger opp til f ortetting av boligområde i utk anten av Tyristrand,
som er et prioritert lokalsamfunn. Få/ ingen negative konsekvenser.
Ved en eventuell detaljregulering må s tøy forhold vurderes nærmere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forh old til
overordnede
planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Enebolig i vest har i dag atkomst via Justisvegen som
er kommunal, og videre på privat veg Tyristien.
Enebolig i øst har atkomst via Justisvegen og videre
om vegen Haga bru, som er kommunal. Det er V/A -
ledninger i Justisveien som går gjennom området.

Landskapsbilde I et område med spredt boligbebyggelse i utkanten av
Tyristrand sentrum. Fortetting av bebyggelse på dette
området vur deres å ha liten landskapsvirkning. Areal
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vest for Justisvegen er relativt flatt, mens den østlige
delen er bratt og vil kreve en del terrenginngrep.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg bonitet, og noe anna jorddekt fastmark.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og
barnehage (ca. 1 ,5 km), med sammenhengende
G/S - forbindelse. Mulig støy fra Rv. 35 på øvre del av
området.
Det planlegges et større massedeponi ved Kind gård,
som vil medføre betydelig tungtrafikk i området.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger unde r marin grense, men stort sett på
bart fjell eller tynt løsmassedekke. Høydeforskjell til
Tyrifjorden er god og det er ingen bekker i området;
det er derfor ingen kjent flomfare. Området er
avmerket med moderat til lav aktsomhetsgrad for
radon.

Teknisk o g sosial
infrastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Foreslått utbygging vil medføre økt trafikk i krysset mot
Rv. 35. Sikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt
med G/S - veg og undergang for kryssing av Rv. 35.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området er innenfor gul støysone pga. Rv.
35. Støytiltak bør vurderes.
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3. 7. 4 97 – Boliger Ask sentrum ( B5)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og jorde, ubebygd
LNF
Boligbe byggelse
40 daa
Anders Ødegaard
80/6 og 80/1 2

Beskrivelse : Sentralt på Ask, nær eksisterende boligfelt. Forslagsstiller skisserer makeskifte
og opplegg for å få løst rekkefølgebestemmelse om etablering av nytt kryss og
avkjørselssanering i gjeldende kom muenplan.

Samla vurdering
Forslaget legger opp til fortetting og utvidelse av boligområde på Ask, som er
et prioritert tettsted. Utbygging beslaglegger skog av høg bonitet, i tillegg til at
det bryter opp kulturlandskapet. Det er ikke gangavstand til offentlig skole
eller øvrig tjenestetilbud, men Montessori - stiftelsen driver privat grunnskole i
lokalene til den tidligere offentlige barneskolen på Ask, i kort avstand fra
foreslått område.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
o verordnede planer

Tyristrand/ Ask er prioritert område, men dette er
ikke ønsket utbyggin gsmønster pga. avstand til
skole/ sentrumsfunksjoner.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til eksisterende infrastruktur.
Kraftlinjer på tvers av området. Rekkefølgekrav om
ny adkomst til boligområde. Denne er ikke bygd.
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Landskapsbilde I områ de med spredt boligbebyggelse/ skog.
Utbygging midt på dyrka mark vil bryte opp
kulturlandskapet og gi negativ virkning. Noe mer
spredt bebyggelse i den nedre delen av det vestre
området vurderes å ha liten landskapsvirkning, men
bolig lengst opp i terrenget vurderes som negativt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området som
er foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet og fulldyrka jord.

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Ikke gangavstand til skole eller øvrig tjenestetilbud .
Støy fra Rv . 35 (nedre del av området) .

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom, radon)

Størsteparten av området ligger under marin
grense. Nordre del ligger på stort sett bart fjell/tynt
dekke, mens søndre del ligger på marine
avsetninger. Det er ingen k jent skredfare. Søndre
deler av området ligger innenfor aktsomhetssone for
flom pga. en bekk som renner gjennom området, fra
tjernet Øgardsbakken og ned til Tyrifjorden.
Aktsomhetsgrad for radon er satt til moderat til lav.

Teknisk og sosial
infrastruktu r (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Dagens kryssløsning er ikke tilpassa utbygging. Bør
løses før bygging av boliger. Ellers G/S - veg i
området.

Virksomhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Deler av området ligger innenfor gul støysone for
Rv. 35.
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3. 7. 5 98 – Masseuttak Prestmoen ( mangler i kart)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, friluftsliv og eksisterende deponi og masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
800 daa
Opplysningsvesenets fond
42/1

Beskrivelse : Ved fylkesveg 1 62 Busundveien, mellom Botilrud og Snyta. Ca. 2 km til rv . 35 i
vest, og ca. 3 km til E1 6 i øst.

Samla vurdering
Forslaget innebærer u tvidelse av eksis terende grustak nær infrastruktur.
Beslaglegger skog av høg bonitet. Vi ktig naturtype like ved og sårbare arter i
området. Registrerte kulturminner i området. Boliger i nærheten. Ikke G/S -
vei. Området ligger i traseen for E1 6/Ringeriksbanen.
Eksisterende uttaksområde avsettes til råstoffutvinning. Videre / ikke
videre.

Krit erier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede
planer

Utvidelse av eksisterende uttak som er registrert som
meget viktig sand - og grusforekomst av NGU.
Området ligger i traseen for E1 6 / Ringeriksbanen.
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Teknisk og sosial
infrastruk tur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende vegnett.

Landskapsbilde Flatt skogkledd område, omgitt av dyrka mark og
spredt boligbebyggelse. Et større masseuttak vil gi
nærvirkning. Fjernvirkning vil være mindre, da området
i liten grad e r synlig på større avstand.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv nordøst og sør (viktig naturtype) for området. Flere
registreringer av sårbare arter i og rundt området.

Kulturmiljø Flere automatisk fredete kulturminner i området, og
noen med uavklart status.

Jord - og
skogres surser

Skog av høg bonitet, unntatt eksisterende deponi og
uttaksområde. I hovedsak dyrkbar jord

Folkehelse/
bomiljø/nærmiljø/
friluftsliv/barn
og unge/universell
utforming

Klassifisert som C - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 201 4.
Fv. 1 62 er skoleveg uten G/S . Flere bolighus langs
Fv. 1 62.

ROS

Naturfare (grunn,
skred, flom,
radon)

Området ligger under marin grense, hovedsakelig på
elveavsetninger. Disse ligger sannsynligvis oppå
underliggende marine avsetninger. Området slik det
ligge r i dag har god høydeklaring mot elva mtp. flom,
men ønsket formål kan utgjøre en risiko i og med at
området grenser mot yttersving elv i nord og
innebærer en senkning av terreng. Aktsomhetsgrad
for radon er satt til moderat til lav.

Teknisk og sosial
in frastruktur (vei,
institusjoner,
utrykningsetater)

Området er tilknytta eksisterende vegnett. Foreslått
utvidelse av virksomhet kan føre til økt tungtrafikk.
Vegdimensjon bør vurderes med hensyn til
persontrafikk til boliger og gårdsbruk i området.

Virks omhetsrisiko
(bl.a. støy,
forurensning)

Risiko f or støv og forurensing til elva, samt økt støy.
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4 Om råder som er tatt ut

Sted Område Kode Årsak
Nes i Ådal Fritidsbebyggelse Lunde F1 Egen vurdering

Boliger Østsida Ikke i kart Egen vurdering
Smørhølko llen Ikke i kart Egen vurdering
Utmarksturisme ved Begna FT2 Innsigelse
Masseuttak Gravlimoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Veslesetermoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Lindelia Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Veltelia Ikke i kart Egen vurdering

Ådal Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Storvika Vestre
Bjonevatnet

Ikke i kart Egen vurdering

Masseuttak Gråbeinbekken Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Buttingsrud Ikke i kart Egen vur dering

Heradsbygda Boliger Bålerudmarka/Opp enåsen B1 7 Innsigelse
Haugsbygd Østre Berg/Klekken økogrend B21 Innsigelse

Boliger Gamle Ringkollvei øst Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Gjermundboveien A Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Gjermundbove ien B Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Bergstjern B23 Innsigelse
Østre Berg/Klekken økogrend Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ringkollveien B25 Innsigelse
Boliger Andersløkkeveien B24 Innsigelse
Boliger Putten A Ikke i kart Egen vurdering
B oliger Putten B Ikke i kart Egen vurdering

Hønefoss Næring Geiteryggen, Hensmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Vågård Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ulvenåsen, Vågård B1 8 Innsigelse
Næring Eggemoen Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Eg gemoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Børdalsmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Ve Ikke i kart Egen vurdering
Boliger ved Veien skole Ikke i kart Egen vurdering
Masseuttak Kilemoen nord Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Tandberg Ikke i kart Egen vurdering
Bolig/næring Rua gård B1 3 Egen vurdering

Tyristrand
Ask
Nakkerud

Boliger Hovli, Tyristrand Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Kindsåsveien, Tyristrand B3 Innsig else
Boliger Vælerenveien, Tyristrand Ikke i kart Egen vurdering

Andre
områder

Masseuttak Prestmoen Ikke i kart Egen vurdering
Boliger Knestangåsen Ikke i kart Egen vurdering
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Bestemmelser til kommuneplanens areald el

Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet og
bestemmelsene er juridisk bindene. Kommuneplanens arealdel skal tilrettelegge for mål i

Kommuneplanens s amfunnsdel, og tilrettelegge for satsningsområdene innen: B efolkningsvekst,
styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune er utarbeidet i henhol d til plan - og

bygningslovens (p bl) kapittel 11. Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel følger av pbl. § 11 - 6.
Ti ltak som ikke er i samsvar med bestemmelsene må behandles som dispensasjon etter pbl. § 19 - 1.

Retningslinjer tilknyttet paragrafer er vist til i ramme og kursiv. Retningslinjene er ikke juridisk
binden d e, men veiledende.

Bestemmelsene viser til enhver tid s gjeldene kommunale normer , veiledninger og forskrifter . Disse

fungerer som et supplement til bestemmelsene , og er retningsgivende:

• Bryggeveileder Ringerike kommune

• Grønn plakat

• Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarme i Hønefoss, Ringerik e kommune,

Buskerud

• Parkeringsforskrift for Ringerike kommune

• Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune
tilsluttet Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud

• Krav til l ekeplasser
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GEN ER ELLE B ESTEM M ELSER

§ 1 Forhold til andre planer (pbl. § 1 .5)

§ 1.1 Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner
Kommunedelplaner skal gjelde foran kommuneplanens arealdel.

§ 1.2 Forhold til gjeldende reguleringsplaner
Områdereguleringsplaner vedtatt etter 01.1.200 7 skal ved motstrid gjelde foran

kommuneplanens arealdel.

Detaljreguleringsplaner vedtatt etter 01.1.2007 skal ved motstrid gjelde foran

kommuneplanens arealdel.

§ 1.3 Forhold mellom kommuneplan og regulerte boligområder
Innenfor reguleringsplaner og detaljregul eringer eldre enn nevnt i § 1.2, skal følgende

bestemmelser og planelementer vist i plankart gjøres gjeldende :

• Boligtype
• Delelinjer

• Utnyttelse , avstander og høyder angis etter gjelden d e plan og bygningslov med
forskrift (TEK) , jf. Kommuneplanens generel le føringer .

Retningslinje til §§ 1.2 - 1.3
Ved eldre reguleringsplaner (områdereguleringer og detaljreguleringer) enn 01.1.2007 skal

kommuneplanens bestemmelser gjøres gjeldende der bestemmelser som både er nevnt i

kommuneplan og reguleringsplan har motstrid. Dette er gjeldende for forhold nevnt i §§ 6.1.2 til

6.1.7 (utnyttelse, høyder, uteopphold og parkering). Reguleringsplanens bestemmelser for

utforming (takform, takvinkel) av bebyggelse og anlegg, samt punkter nevnt i § 1.3 gjøres

gjelden d e av eldre plan.

Der reguleringsplan angir boligtype «e nebolig», tillates det frittliggende småhusbebyggelse:

enebolig, enebolig med sekundærleilighet på inntil 65 m2 eller tomannsbolig.

Der reguleringsplan angir boligtype konsentrert småhusbebyggelse, mene s rekke - og kjedehus,

med inntil tre målbare plan, innenfor høydebestemmelser i pbl. § 29 - 4.

Der reguleringsplan angir tillat t høyde i 1,5 etasje, skal gesims høyde ikke overstige 4,0 meter.

Knevegg i fasadelivet tillates ikke. Høyder skal tilpasses strøke t s karakter, området skal ses under

ett. Der utnyttelsesgrad er angitt med «grunnflate» forstås bebygd areal (BYA).

I reguleringsplaner med krav om bebyggelsesplan vedtatt før 01.07.1986, kreves situasjonsplan.

I reguleringsplaner med krav om bebyggelsesp lan vedtatt etter 01.07.1987 , kreves

detaljregulering jf. pbl. § 12 - 3 .

Der det i eldre reguleringsplan står eksempelvis «Bygningsrådet kan, i tilfeller hvor særlig grunner

taler for det, tillate unntak fra bestemmelsene», kreves det søknad om dispensasjon .
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§ 2 Plankrav (pbl. § 1 1 - 9 nr. 1 )

Innenfor områder avsatt til utbyggingsformål kan det ikke utføres arbeider eller tiltak som nevnt i pbl.
§ 20 - 1 før området inngår i reguleringsplan.

§ 2.1 Unntak fra plankrav
Følgende tiltak i §§ 2.1 .1 til 2.1.4 er u nntatt krav om reguleringsplan, forutsatt at det ikke
vanskelig g jør utarbeidelse eller gjennomføring av reguleringsplan.

§ 2.1 .1 Alle arealformål
Innenfor kommuneplanens arealdel er følgende tiltak unntatt krav om reguleringsplan:

• Tiltak uten krav til ansvarlig søker
• Tiltak unntatt søknadsplikt (pbl § 20 - 5)
• Installasjoner og bygninger som er del av kommunalteknisk anlegg
• Riving etter pbl § 20 - 1 , bokstav a, med mindre det er del av

kulturminner/del av kulturmiljø, eller har verneverdi
• Oppføring, endring eller rep arasjon av bygningstekniske installasjoner
• Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

§ 2.1 .2 Boligbebyggelse
Innenfor områder avsatt til boligbebyggelse er følgende tiltak unntatt plankrav
for utsatt at bestemmelsene i §§ 5 og 6 overholdes :

• Oppføring av en enkelt ene - eller tomannsbolig på eksi s terende
boligeiendom

• Fradeling av en enkelt eiendom til ene - eller tomannsbolig , jf. § 6.1 .8
• Tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bolig
• Oppføring av garasje eller uthus
• For eneboliger til lates opprettelse av en sekundærleilighet på inntil 65 m2

BRA

§ 2.1 .3 Fritidsbebyggelse
Innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse er følgende tiltak unntatt krav om

reguleringsplan:

• Tilbygg, påbygg, ombygging på eksisterende fritidsbebyggelse

§ 3 Utbyggingsavt ale (pbl. § 1 1 - 9 nr. 2 jf. § 1 7 - 2)

Kommunen kan inngå utbyggingsavtale med utbyggere og grunneiere i forbindelse med utbygging.
Utbyggingsavtale utarbeides der det er gjensidig nytte av at avtalen inngås.

Behovet for utbyggingsavtale avklares i regulering splanprosessen.

Utbyggingsavtalen utformes i henhold til pbl. § 1 7 - 3, og kan inneholde elementer som:

• Opparbeidelse av teknisk infrastruktur
• Grunnerverv
• Skilting
• Grønnstruktur
• Rekkefølge på utbygging
• Kvalitet på tiltak
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• Boligsosiale forhold
• Kostnadsford eling
• Refusjon

§ 4 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 1 1 - 9 nr. 4)

Ved regulering av områder avsatt til boligbebyggelse skal det vurderes å stille rekkefølgekrav i
henhold til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, for følgende:

• Teknisk infras truktur, herun der; v ei, vann og avløpsanlegg, brannvann, energiforsyning,
renovasjon og overvannshåndtering

• Trafikksikker adkomst for gående, syklende og kjørende
• Skolekapasitet og trafikksikker skolevei
• Uteoppholdsareal, lekeareal, idrettsområder og kult urelle funksjoner
• Samfunnssikkerhet, herunder; flomfare, skredfare, radon og grunnforurensning

Teknisk infrastruktur, uteoppholdsarealer, lekearealer og løsning for overvannshåndtering skal være
opparbeidet før brukstillatelse gis.

§ 4.1 Særskilte nye bygg eområder

§ 4.1 .1 Ask
Før det kan tillates utbygging av fremtidige boligområder på Ask, skal det:

1. Etableres ny avkjøringsvei (samlevei) fra nye boligområder vest for Rv. 35.
Denne tilknyttes Fv. 173 Sandakerveien.

2. Krysset Sandakerveien 35 skal forbedres
3. Ved reguler ing av samlevei for nye boligområder bør avkjøringer til Rv. 35

stenges. Ny adkomst blir via Sandakerveien og ne vnte samlevei. Utkjøring fra
A k l angveien til Rv. 35 s tenges

§ 5 Generelle bestemmelser til alle arealformål

§ 5.1 Kulturminner
Dersom det ved gjennomfør ing av tiltak forekommer automatisk fredete kulturminner, skal

arbeidet stanses umiddelbart i den utstrekning det berører kulturminnet.
Fylkeskommunen skal varsles umiddelbart, jf. Kulturminneloven § 8 andre ledd.

§ 5.2 Støy

§ 5.2.1 Generelt , støy
Ved vurdering av stø y skal Miljøverndepartementets «Veileder til retningslinje r for s tøy

i arealplanlegging, T - 1442» følges ved planlegging av ny bebyggelse eller virksomhet.

Ved søknad om nye bygninger til støyfølsomme bruksformål (bolig, fritidsbolig,
sykehus, pleiehje m/institusjon, skole og barnehage) i rød eller gul støysone, stilles det

krav til støydokumentasjon.
Ved planlegging av ny støyende virksomhet stilles det krav til støydokumentasjon.
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§ 5.2.2 Støy i sentrumsområder
I sentrumsområder ved kollektivknutepunkt kan kr av til støyforhold fravikes under
forutsetning av at boenhetene er gjennomgående og har en stille side, samt at

flertallet av rom for støyfølsomt bruk, inkludert minst ett soverom, skal ha vindu i
fasade med støyforhold i tråd med grenseverdiene.

Alle boen heter skal ha tilgang på både private og felles utearealer med
tilfredsstillende grenseverdier etter gjeldende retningslinjer i T - 1442.

Nødvendige utredninger, avveininger og avbøtende tiltak skal foretas og fastsettes
gjennom reguleringsplan.

§ 5.3 Parkering
Kr av til parkering skal følge enhver tids gjeldende « Forskrift om parkering, Ringerike
kommune, Buskerud » .

§ 5.4 Minste uteoppholdsareal (M UA)
Før det gis tillatelse til tiltak for nye bygninger som nevnt i pbl. § 20 - 1, skal det foreligge en
utomhusplan for den ak tuelle eiendommen. Utomhusplanen utarbeides i målestokk 1:500.

Det skal ikke gis ferdigattest før opparbeidelse av godkjent utomhusplan er ferdig utført.

Uteoppholdsareal skal utformes etter følgende kriterier:

• Uteoppholdsareal tilknyttet bolig skal ha en sammenhengende og hensiktsmessig
form, og skal som utgangspunkt ligge på terreng.

• Areal brattere enn 1:3 medregnes ikke i MUA.
• Utforming av uteoppholdsareal skal ikke føre til uheldig utforming ved

planering/oppfylling av terreng. Terreng og stedstypis k vegetasjon skal søkes bevart.
• Uteoppholdsarealer skal ikke ha støynivå som overskrider Lden 55 dB.

• Areal avsatt til kjøring, parkering og lignende skal ikke medregnes i
uteoppholdsarealet.

§ 5.5 Renovasjon
Renovasjonsløsning skal være i henhold til gjeldend e forskrift «Forskrift om renovasjon for
innsamling mv. av husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike

avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud».

Ved alle planforslag og søknader om byggetiltak skal det avsettes plass t il
renovasjonsløsning i plankart eller situasjonskart. I reguleringsplan skal renovasjonsløsning

beskrives i egen bestemmelse , og det skal i plankart vises adkomst og snuarea l for
renovasjonsbil.

Boligkompleks med mer enn 20 boenheter bør ha nedgravd reno vasjonsløsning.

§ 5.6 Overvann
Overvann skal håndteres lokalt, og innenfor hver enkel planavgrensning. Ov ervann skal
håndteres åpent og utnyttes som ressurs. Naturlige flomveier skal bevares . Ved regulering

skal det utarbeides en plan og bestemmelser for fordrøy ning og overvannshåndtering.



Ringerike kommune – Kommuneplanens arealdel 201 8 - 2030 8

§ 5.7 Teknisk infrastruktur
Krav til tilknytting, fjernvarmeanlegg skal følge enhver tids gjeldende «Forskrift om vedtekt
om tilknytningsplikt til fjernvarme i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud» .

Det skal være minimum 4 meters a vstand mellom fast konstruksjon (bygning) og

kommunale vann - og avløpsledninger

§ 5.8 Arkitektur
Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å bevare særpreg og/eller tilføre nye
visuelle kvaliteter til området. I reguleringsplaner og byggesaker skal d et inngå en

redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv,
omgivelsene og fjernvirkning.

Tiltak skal tilpasses landskapskarakteren; fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform,

helningsgrad og helningsretning.

§ 5.9 Tilgjengelighet og universell utforming
Fellesarealer skal være universelt utformet med tilgjengeli ghet for alle.
I boligbygg som omfatter mer enn 4 nye boenheter, og ved regulering av ny bebyggelse skal

minst 50 % av de nye boenhetene være utforme t som ti lgjengelige boenheter.

§ 5.1 0 Gang - og sykkelvei
I alle plansaker for nye utbyggingsområder skal det tilrettelegges med effektive

sykkelforbindelser til hovedsykkelveinettet der dette finnes eller er planlagt.

I alle plansaker skal korte og trafikksikre gangforbi ndelser til viktige målpunkter, herunder
lokale tjenestetilbud, skole, barnehage og kollektivholdeplass, ivaretas.

Det skal legges til rette for sykkelparkering og gode gang - og sykkelforbindelser til
holdeplasser, offentlig tjenestetilbud (skole og barneh age), sentrumsområder og stasjon.

§ 5.1 1 Fradeling
Fradeling til boligbebyggelse tillates jf. § 6.1 .8 .
Følgende fradeling uavhengig av arealformål tillates ikke:

• Fradeling av anneks tilknyttet fritidsbolig
• Fradeling av kårbolig
• Der en reguleringsplan viser tom ter til fradeling, tillattes ikke fradeling av ytterligere

tomter uten uta rbeidelse av ny reguleringsplan

§ 5.1 2 Naturskader
Bebyggelse skal sikres mot skade fra skred og flom. I forbindelse med arealplanlegging og
søknad om tiltak innenfor flom - og fareområder og innenfor områder vist som sekundære

flomveier, jf . Ringerike kommunes kartdatabase, skal det redegjøres for nødvendige
sikringstiltak.

§ 5.1 2.1 Kvikkleire
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder uten dokumenterte stabile

grunnforhold skal undersøkelser i henhold til NVEs retningslinjer gjennomføres før
planen går til 1 .gangsbehandling. Det skal legges særlig vekt på vurdering av

områdestabilitet.
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Før behandling av søknad om tiltak som ligger under marin grense (200 moh.) og hvor

forholdene på stedet tils ier det, skal det foreligge geoteknisk vurdering.

§ 5.12.2 Flom
For bebyggelse i flomutsatte områder skal det fastsettes sikkerhetsklasse i tråd med
byggeteknisk forskrift. For områder uten flomsoneberegninger eller annen

flomsonekartlegging, skal det i forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak
nær vassdrag redegjøres for nødvendige sikringstiltak. Nær vassdrag defineres som:

• 20 meter fra bekker
• 100 meter fra elver

§ 5.13 Vesentlig terrenginngrep
Terrenginngrep i byggeområder som avviker mer enn 1,5 meter i fo rhold til opprinnelig
terreng eller samlet har et omfang på mer enn 500 m2 er søknadspliktige, jf. pbl. I tettbygde

områder, rekke - eller kjedehus, vil et terrengavvik på mer enn 0,5 meter og 500 m2 i
utstrekning være søknadspliktig.

I LNF - områder må terr engavvik inntil 3,0 meter eller et omfang mindre enn 1 000m 2 uten
søknad sees i sammenheng med tiltakets totale sammenheng, grunnforhold og innvirkning

på omgivelsene. Det skal foreligge geoteknisk vurdering om tiltaksområdet er under marin
grense.

All til kjøring av eksterne masser anses som massemottak. Det er krav om reguleringsplan for

massemottak med volum på mer enn 10 000m3, jf. § 6.7.

B ESTEM M ELSER TI L AR E ALFO R MÅL

§ 6 Bebyggelse og anlegg

§ 6.1 Boligbebyggelse ( pbl. §§ 11 - 9 og 11 - 10)
Innenfor områder avsatt til boligbebyggelse skal ikke tiltak finne sted før det inngår i

reguleringsplan, jf. § 2. Se unntak i § 2.1.2.

§ 6.1.1 Boligbebyggelse i uregulerte områder og i eldre reguleringsplaner
I områder avsatt til boligbebyggelse skal nye tiltak tilfredsstille krav i §§ 6. 1. 2 til 6. 1.6 ,
inntil det foreligger ny reguleringsplan for området. Bestemmelsene er ikke til hinder

for at kommunen kan kreve ny reguleringsplan for området før nye tiltak kan tillates.
Rekkefølgebestemmelser i § 4 er gjeldende .

Det tillates ikke bruk, eller innredning til varig opphold i garasjer eller uthus.

§ 6.1.2 Tomtestørrelse
Boligtomter skal være minimum 700 m2 for enebolig og 900 m2 for tomannsbolig.

§ 6.1.3 Boligtype
Boligtomter kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse; enebolig, enebolig

med sekundær leilighet på inntil 65 m2, eller tomannsbolig, derso m ikke annet

forekommer jf. § 1.3.
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§ 6.1 .4 Utnyttelse og høyde
Total utnyttelse skal ikke overstige 25 % BYA.
Bebyggelse tillates med maksimal gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter.

Bygningens hovedmøneretni ng skal være langs med bygningens lengderetning.

§ 6.1 .5 Minste u teoppholdsareal for bolig (MUA)
Der annet ikke er bestemt i gjeldende plan, skal det på eiendommer avsatt til
boligbebyggelse avsettes MUA etter følgende krav , og kriterier i § 5 . 4 .

Kravene skal o gså legges til grunn ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner:

• Minimum 200 m2 MUA for enebolig
• Minimum 150 m2 MUA per boenhet i tomannsbolig
• For sekundærleiligheter avsettes 50 m2 MUA per boenhet
• For boligkomplekser med flere enn to boenheter, avsettes 50 m2 MUA per

boenhet
• En andel på 30 % av total MUA kan løses på private balkonger, terrasser

eller takterrasser
• Innenfor sentrumsformålet skal det avsettes 20 m2 MUA per boenhet (kan i

sin helhet løses privat)
• Felles lekeareal inngår ikke i beregningen av MUA

§ 6.1 .6 Parkering
Krav til parkering skal følge enhver tids gjeldende « Forskrift om parkering, Ringerike
kommune, Buskerud » .

I alle felles parkeringsanlegg skal minimum 10 % av plassene rese rveres
forflytningshemmede.

Tomten skal planlegges slik at det kan oppføres carport/garasje for antall minstekrav
til parkeringsplasser .

§ 6.1 .7 Lekeareal
Ved utarbeidelse av reguleringsplan for boligbebyggelse, skal det tilrettelegges for

lekeplass(er).
Det skal avsettes 25 m2 lekeareal pr boenhet.

Lekeplassene skal være av tre ulike typer:

• Sandlekeplass 2 - 6 år
• Nærlekeplass 5 - 13 år
• Strøkslekeplass 10 år og oppover

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm «Krav til Lekeplasser».

Lekeplassen skal være skjermet mot biltrafikk, og følge retningslinjer for støy i T - 1442.

§ 6.1 .8 Fradeling til boligbebyggelse
Ved fradeling av eiendom til frittliggende småhusbebyggelse skal boligtomt være
minimum 700 m2 for enebolig og minimum 900 m2 for tomannsbolig.

Ved innsendelse av delingssøknad skal det på situasjonskart vises forslag til:

• Plassering av bolig, garasje og parkering
• Adkomst
• Snuareal
• Uteoppholdsareal jf. § 6.1.5.
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§ 6.2 Fritidsbebyggelse (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Innenfor områder avsatt til fritidsbebyggelse skal ikke tiltak finne sted før det inngår i
reguleringsplan, j f. § 2. Se unntak i § 2.1 .3 .

Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan for fritidsbebyggelse, skal følgende hensyn ivaretas:

• Det skal tas hensyn til eksisterende terreng. Skj æringer og fyllinger bør unngås
• Fritidsbolige ne skal fortrinnsvis plassers samlet, for en hensiktsmessig løs ning av

infrastruktur
• Det skal avsettes 1 ,5 parkeringsplass per hytte i felles parkeringsareal

§ 6.2.1 Areal til fritidsbebyggelse
Fritidsboligens areal skal ikke overstige 1 20 m2 BRA. Det kan i till egg til fritidsbolig
oppføres et enkelt uthus på 20 m2 BRA. Uthus skal ikke benyttes til varig opphold.

Uthusets mønehøyde skal ikke overstige 4,0 meter.

§ 6.2.2 Infrastruktur
Fritidsbolig med innlagt vann pliktes å tilkobles offentli g avløp, der dette foreligger.
I nnenfor byggeområder, samt ved tilførsel til disse, skal strø mkabler legges som

jordkabler. Luftstrekk skal unngås.

§ 6.3 Sentrumsformål (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og

be vertni ng, samt nødvendig grøntareal.

Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i Hønefoss, skal bygge opp under Hønefoss

som bosted, handelsby og regionhovedstad.

Gode estetiske løsninger for nybygg/ombygging skal vektlegges høyt. Det skal etterstreb es
aktive, åpne fasader i Hønefoss sentrum. S valganger og innglassing av balkonger tillates

ikke .

Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i kommunens tettsteder skal bygge opp under
tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels - , service - og kulturtilbud skal

lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål.

Lokalisering av plasskrevende handel skal ikke etableres i sentrumsområdene.

Det tillates ikke etablering av kjøpesenter utenfor sentrumsområdene.

§ 6.4 Forretninger (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av
eksisterende forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens

arealdel.

Ved regulering kan d etaljhandel for dagligvarer med inntil 8 00 m2 BRA salgsareal etablere s i

områder for boligbebyggelse.
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§ 6.5 Offentlig eller privat tjenesteyting (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter forskjellige former for offentlig eller privat tjenesteyting, som for eksempel
skole, barnehage, helseinstitusjoner, kultur tilbud, kirke/annen religionsutøvelse,

administras jon, konsulentvirksomhet .

Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og dokumenteres tilstrekkelige, gode og
solfylte leke - og oppholdsareal er egnet for variert fysisk aktivitet for aktuelle alders - og
brukergrupper.

Terreng og stedtypisk vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, og hoveddelen av

arealene skal være sammenhengende og ha hensiktsmessig form.

§ 6.6 Fritids - og turistformål (pbl. § 1 1 - 9 nr. 1 )
For områder avsatt til fritids - og turistformå l kreves det utarbeiding av reguleringsplan

dersom virksomheten endres eller utvides i forhold til nåværende kommuneplan.

For campingplasser avsatt i kommuneplanens arealdel som ikke er regulert i egne planer og

bestemme lser gjelder følgende: Enhetene (cam pinghytte/vogn) skal ha en
minimumsavstand på 3 meter.

§ 6.7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Ved etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseuttak og - mottak skal det
utarbeides reguleringsplan. Reguleringsplanen skal inn eholde omfang, utførelse og

tidsbegrensninger. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner, både i plan og
snitt. Det skal også foreligge dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk vurdering,

biologisk mangfold (naturkvaliteter), kulturmin ner, støy og støv og trafikk. Andre tema som
kan være aktuelle vurderes særskilt i hver sak. Uttaksvolumet skal vises og angis ved

kotehøyde. For større masseuttak og mottak kan det kreves kompensasjon for
utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav om

rekkefølgebestemmelse.

Fortrinnsvis skal utvidelse av eksisterende masseuttak prioriteres fremfor å åpne nye.

Ved utvidelse av eksisterende masseuttak skal det utvides i areal, fremfor utvidelse i dybden.

§ 6.8 Næringsvirksomhet (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet som

ikke er angitt som eget formål.

Plasskrevende handel (biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større
byggevarer og salg f ra planteskoler/hagesentre) tillates kun innenfor næringsområder.

Treningssentre kan etableres innenfor næringsområder.

§ 6.9 Idrettsanlegg (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter større anlegg som skibakker, golfbaner, stadioner, skytebaner og

lignende.

§ 6.1 0 Andre typer bebyggelse og anlegg (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formålet omfatter kommunaltekniske anlegg etter pbl. kapittel 18, som vann - og
avløpsanlegg, støyvoller, massedeponier, områder for andre større terrenginngrep som

vindkraftanlegg, godsterminal, godslager , energianlegg, fjernvarmeanlegg, vann - og
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avløpsanlegg, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, renovasjonsanlegg, øvrige tekniske

anlegg, telekommunikasjonsanlegg, småbåtanlegg, små vannkraftverk og lignende.

§ 6.1 1 Grav - og urnelund (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)
Formåle t omfatter gravplasser som går inn under lov om gravplasser, kremasjon og gravferd

(gravferdsloven), samt nødvendige bygg for anlegg av grav - og urnelund, herunder
krematorium.

§ 7 Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)

§ 7.1 Bane
Formålet omfa tter ulike baneformål som trase for jernbane, stasjons - /terminalbygg,
holdeplass/plattform, tekniske bygninger/konstruksjoner samt annen banegrunn ( tekniske

anlegg og grøntareal).

§ 7.2 Lufthavn
Formålet omfatter lufthavn med landingsbaner, terminalbygg, hangare r, samt landingsplass

for helikopter.

§ 7.3 Parkeringsanlegg
Formålet omfatter rasteplass, parkerings plass og parkeringshus/ - anlegg.

§ 7.4 Kollektivtransport
I alle plansaker skal god framkommelighet for kollektivtransport sikres på alle hovedveger.

§ 8 Forsvaret

Forsv aret kan selv fatte vedtak om utbygging og virksomhet innenfor eget arealformål.

§ 9 Grønnstruktur og friområder (pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 0)

I områder avsatt til grønnstruktur tillates kun bygge - og anleggstiltak som bygger opp under formålet.
Søknad om tiltak ved elvekanten, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med statlige

myndigheter og organisasjoner som er berørt. Bestemmelsene i § 1 1 .1 .1 (Småbåthavner) gjelder.

Eksisterende grønnstruktur bør bevares. Ved ny utvikling i områder bør det etterst rebes å tilrettelegge
for sammenhengende grønnstruktur som naturområder, parker, turdrag og friområder.

Fri lufts områder skal utformes så de tilrettelegges for alle. De skal ha en hensiktsmessig beliggenhet,
og skal ha kvaliteter som sikrer rekreasjon og l ek. Det kan oppføres bygninger som er i tråd med

formål og som er tilrettelagt til bruk for allmennheten.
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§ 1 0 Landbruks - , natur - og friluftslivsformål ( LN F)

(pbl. §§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 1 )

§ 1 0.1 Bygge - og anleggstiltak i LN F (§ 1 1 - 7, nr. 5)
I landbruks - , natur - , og frilu ftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge - og

anleggstiltak som er nødvendige for landbruks - , natur - og friluftsformål, samt for
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Det tillates ikke

nedbygging av dyrka eller dyrkba r mark.

Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, kan det tillates
oppføring av é n kårbolig, om det ikke finnes på gården fra før.

Oppføring av ny bolig - eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse
av sli k bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.

Det tillates etablering av mindre kraft - /telefonledninger for boliger og stedbunden næring,

kommunikasjons master , og tiltak i forbindels e med kommunaltekniske anlegg.
Utspillstillatelse for avløpsanlegg til g odkjent bolig/fritidsbolig krever ikke dispensasjon.

Retningslinje til § 1 0.1
Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av eksisterende boliger i LNF - områder

er det en forutsetning at samlet areal ikke overstiger 200 m2 BYA, og at utnyttingsgraden til

boligeiendommen ikke overstiger 1 5 % BYA .

Dersom det gis dispensasjon for ny bebyggelse eller utvidelse av bebyggelse på

fritidseiendommer i LNF - områder, er det en forutsetning at samlet størrelse på bebyggelse ikke

overstiger totalt 1 20 m² BRA. Inkludert i dette arealet kan det bare være total t to bygninger, ei

hytte og inntil ett uthus på maksimalt 20 m² BRA.

Det tillates ikke bruk, eller innredning til varig opphold i garasjer eller uthus.

Ved gjennomoppbygging etter brann kan det åpnes opp for at opprinnelig utnyttelsesgrad legges

til gru nn.

I husklynger med overvekt av boliger, kan det vurderes å tillates bruksendring fra fritidsbolig til

bolig. Det tillates ikke bruksendring mellom fylkesvegen i Åsa og Steinsfjorden.

Innenfor LNF - formålet kan det gis dispensasjon for etablering av spred t ervervsbebyggelse,

dersom denne har funksjon som binæring i landbruket eller vurderes å ha stor betydning for

sysselsetting i området.

Alle søknader om tiltak i LNF - områder behandles som dispensasjonssøknader. Det skal foreligge

tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon, og det er en forutsetning at tiltakene ikke vil

være til ulempe for landskaps - , natur - , og friluftsverdeier.
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§ 1 1 Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsone

(§§ 1 1 - 9 og 1 1 - 1 1 )

§ 1 1 .1 Byggeforbud i strandsonen (pbl. § 1 - 8)
I 1 00 - metersonen o g ved angitt byggegrense mot vann og vassdrag tillates ikke tilt ak jf. p bl.

§ § 1 - 6 etter 20 - 1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, i, j, k, l og m, 20 - 4 og 20 - 5.

§ 1 1 .1 .1 Småbåthavn
Landfaste brygger og flytebrygger/badebrygger som er åpne for allmennheten og

tilrettelagt for allmenn bruk og fe rdsel, kan tillates. Bryg ger og flytebrygger/
badebrygger kan tillates etter godkjent byggesøknad eller reguleringsplan. For

brygger med mer enn to båtplasser eller flate større enn 1 ,8 x 4,0 m, kreves det
reguleringsplan. I behandling av byggesøknaden eller i reguleringsplanprose ssen

skal prinsippene og retningslinjene i «Bryggeveileder Ringerike kommune» følges,
herunder soneinndelingene for ulike bryggetyper langs elvene i Hønefoss.

§ 1 1 .1 .2 Vann og vassdrag
I vann og vassdrag tillates det ikke utført tiltak jf. pbl. §1 - 6. Det kan ikke o ppføres
anlegg eller igangsettes virksomhet som kan gi fare for forurensning.

Retningslinje til § 1 1 .1
Alle søknader om tiltak i strandsone behandles som dispensasjonssøknader. Det skal foreli gge

svært tungtveiende grunner for å få innvilget dispensasjon, forutsetning er at tiltakene ikke vil være

til ulempe for allmennheten, landskap - , natur - , og friluftsverdier.

Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av eksisterende boliger i strandsone, er

det en forutsetning at samlet areal ikke overstiger 1 50 m2 BYA. Det kan ikke tillates mer enn et

uthus på 20 m2 BRA, og en garasje på 50 m2 BRA.

Dersom det gis dispensasjon utvidelse av fritidsboliger i strandsonen, er det en forutsetning at

bygget ikke overstiger 50 m² BRA. Det kan i tillegg tillates ett uthus på maksimalt 1 0 m² BRA.

Utvidelse av bygningsmasse skal legges bort fra vannet.
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§ 1 2 Hensynssoner (pbl. § 1 1 - 8)

§ 1 2.1 Hensynssoner (pbl. § 1 1 - 8 a)

§ 1 2.1 .1 Nedslagsfelt for drikkevann H1 1 0
I sone H1 1 0 er all aktivitet og tiltak som kan medføre fare for forurensning av
d rikkev annskilden ikke tillatt.

§ 1 2.1 .2 Område for grunnvannsforsyning H1 20
Innenfor nedbørsfeltet for drikkevann er det forbudt med tiltak som kan forurense

drikkevann.

§ 1 2.1 .3 Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass H1 30
Innenfor området angitt som sikringssone H1 30 skal de t ikke oppføres bebyggelse

§ 1 2.1 .4 Andre sikringssoner H1 90
Innenfor omr ådet angitt som sikringssone H1 9 0 skal det ikke oppføres bebyggelse.

For forsvaret Eggemoen gjelder et generelt byggeforbud om å bygge så høyt at det
kan komme i konflikt med militære installa sjoner. Det tillates ikke etablering av bygg

med direkte innsyn til Forsvarets bygninger eller tekniske insta llasjoner. Generell
hensynssone 100 m eter , med tilleggskrav for spesielt utsatte eller kritiske områder.

Forbud mot etablering av virksomhet som i s eg selv kan utgjøre en trussel for
Forsvaret Eggemoen. Det tillates ikke etablering av virksomhet som er spesielt sensitiv

i forhold til Forsvarets virksomhet.

§ 1 2.2 Faresoner (pbl. § § 1 1 - 8 a og 28 - 1 )

§ 1 2.2.1 Ras - og skredfare H31 0
Innenfor områder angitt som hensynss one «skred i bratt terreng» og «kvikkleire» H31 0
skal det i forbindelse med arealplanlegging og søknad om tiltak redegjøres for

nødvendige sikringstiltak, i tråd med byggeteknisk forskrift (TEK 1 7 § 7 - 3, sikkerhet
mot skred)

§ 1 2.2.2 Flomfare H320
Innenfor område a ngitt som hensynssone flom (H320) skal det i forbindelse med
arealplanlegging og søknad om tiltak redegjøres for nødvendige sikringstiltak, i

henhold til byggeteknisk forskrift (TEK1 7 § 7 - 2, sikkerhet mot flom).

§ 1 2.2.3 Skytebane H360
Sikkerhetssoner skal avgrense s jf. forskrift om anlegg av, kontroll med og
god kjenning av sivile skytebaner.

Retningslinje til § 1 2 .1 .1
Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av eksisterende friti dsboliger innenfor

H11 0 (Væleren) , er det en forutsetning a t samlet areal ikke overstiger 50 m2 BRA . Det kan ikk e

tillates mer enn et uthus på 1 0 m2 BRA .

Som aktivitet og tiltak innebefattes vegutbygging, masseuttak og planering selv om det måtte

være led d i landbruksnæringen.
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§ 1 2.2.4 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370
Innenfor område angitt som hensynssone (H370 ) må bygninger etableres med
avstander til kraftledningen slik at en overholder krav etter regelverk under el -

tilsynsloven (LOV - 2009 - 06 - 1 9 - 1 03) forvaltet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap.

§ 1 2.2.5 Krav vedrørende infrastruktur H41 0
Nye bygninger over 1 000 m² bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 1 000

m² bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere bygninger med
en samlet utbygging over 1 000 m² bruksareal (BRA), som ligger innenfor et område

for fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6. november 2002 etter energiloven, må tilknyttes
fjernvarmeanlegget. Tilknytn ingsplikten innebærer ikke at en kunde trenger å kjøpe

eller bruke fjernvarme

§ 1 2.3 Retningslinjer for sone med angitte særlige hensyn
(pbl. §§ 1 1 - 8 og 1 1 - 9 nr. 6)

§ 1 2.3.1 Hensyn friluftsliv H530
Innenfor hensynssone H530 bør det med sikte på å sikre viktige frilufts livskvaliteter,
ikke tillates tiltak som hindrer tilgang og bruk av området til friluftsliv.

§ 1 2.3.2 Bevaring kulturmiljø H570
Innenfor hensynssone H570 skal det l egges særlig vekt på å ivareta kulturmiljøenes

særpreg. Ved nye tiltak innenfor hensynssonene skal de t dokumenteres at
kulturmiljøets kvaliteter og stedsidentitet blir ivaretatt.

I plansaker som berører registrerte kulturminner bør det utføres en kulturhistorisk

stedsanalyse som dokumenterer områdekarakter, bebyggelsesstruktur og
karakteristiske trekk ved bebyggelsesmønster, høyder og volum.

I plansaker som berører registrerte kulturminner bør det utarbeides ulike prinsipielle

alternativer for vern som en del av planforslaget.

§ 1 2.3.3 Hensyn mineralressurser H590
Innenfor hensyns sone H590 er det forbudt å bygge og/eller anlegge tiltak som
ødelegger eller vanskeliggjør fremtidig utnyttelse av mineralforekomste r

§ 1 2.4 Båndleggingssoner

§ 1 2.4.1 Båndlegging etter lov om naturvern H720_N
Områdene er båndlagt etter lov om naturvern og naturmangfoldloven. Tiltak (arbeid,
anlegg eller virksomhet) innenfor båndlagte områder skal, før de iverksettes,

forelegges til uttalelse for vedk ommende myndighet.

§ 1 2.4.2 Båndlegging etter lov om kulturminner H730_N
Bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved vedtak etter kulturminneloven skal
forvaltes iht. bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven, i tillegg til plan -

og bygningsloven .
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§ 1 2.4.3 Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner

(Markalova) H735_N
Innenfor Marka kan det kun tillates tiltak som er ledd i tradisjonell landbruksdrift.

Øvrige bygge - og anleggstiltak er forbudt. Det tillates ikke oppføring av nye b ygg eller
fradeling til slikt formål.

I området rundt Ringkollen kan det tillates mindre tiltak som er ledd i videreutvikling av
friluftsanleggene. Ved større og vesentlige tiltak kreves planprosess.

§ 1 2.4.4 Båndleggingssone i påvente av ny plan (pbl. §1 1 - 8 d)
I båndlagte områder tillates ikke tiltak som kan vanskeliggjøre formålet med
båndleggingen. Aktuell myndighet skal gi sitt samtykke før tiltak kan settes i verk.

Båndleggingssone for vedtak etter plan - og bygningsloven H 71 0_F1 - 2:

H71 0_F1 : Fellesprosjektet - Ringeriksbanen og E1 6
Hensynssone i påvente av reguleringsplan.

H71 0_F2: Område regulering Hønefoss
Hensynssone i påvente av reguleringsplan.

Retningslinje til § 1 2.4.3
Dersom det skal gis dispensasjon for bygge - og anleggstiltak i marka, må saken forelegges

fylkesmannen eller annen direkte berørt statlig eller regional myndighet til uttalelse.

Dersom overordnet myndigh et ikke uttaler seg mot dispensasjon for å utvide hytter i marka,

skal hytte ikke overstige 60 m² BRA. Tilsvarende kan det tillates ett uthus på maksimalt 1 0

m² BRA. Det kan etter en konkret vurdering tillates at uthusfunksjoner som lagring av blant

annet ved og utstyr og toalett, legges inn i hytte.

I de deler av Marka som er tilnærmet uberørt av hytter, tillates det ikke å øke bruksareal eller

å endre byggestil.
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Forord
Arbeidet med revisjon av kommuneplanen startet i 201 3. Kommuneplanens
samfunnsdel ble vedtatt i av kommunestyret 30.april 201 5. Forslag til ny arealdel har
tatt utgangspunkt i kommuneplanen fra 2007 og er utviklet med bakgrunn i ny
samfunnsdel, fastsatt pl anprogram, mottatte innspill og diverse utredninger som er
en del av planarbeidet.

Forslaget består av arealplankart i målestokk 1 : 65 000 for hele Ringerike kommune
med forslag til kommuneplanbestemmelser og en planbeskrivelse. Arealplankartet er
i tille gg forstørret til målestokk 1:1 5 000 i soneplan for Nes i Ådal, Hallingby, Sokna,
Tyristrand - Ask - Nakkerud og Hønefoss.

Planbeskrivelsen (dette dokumentet) b eskriver planens formål, hovedinnhold,
virkninger, h vilke vurderinger og analyser som er gjort og hv ilke rammebetingelser
planen bygger på .
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2 Bakgrunn og kommunens målsettinger

2.1 Kommunens plansystem
Figuren nedenfor illustrerer arealdelens plass i kommunens plansystem.
Komm uneplanens arealdel skal følge opp føring ene i samfunnsdelen, som er
kommunens overordna styringsdokument.

Kilde: Veileder T - 1492 Miljøverndepartementet

2.2 Kommunens overordna målsettinger

2.2.1 Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013 - 2015 ble vedtatt av
kommunestyret 20.06.2013. Planstrategien fastslo at både kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel skulle revideres. Ny planstrategi for perioden 2016 - 2020 ble
vedtatt av kommunestyret 29.09.2016 og her vises det til kommuneplanens
samfunns del som førende for arealdelen .

2.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015.

Samfunnsdelen inneholder overordna mål og strategier, samt et eget kapittel om
effektiv ar ealdisponering. Dette ligger til grunn for arbeidet med forslag til revidert
arealdel.

Samfunnsdelen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst.

Visjonen i samfunnsdelen er at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet.

Mål om en betydelig befolkningsvekst.
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Hovedtrekkene i føringene fra samfunnsdelen som har betydning for arealdelen er:

- Befolkning:
o Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og

familier i etableringsfasen
o Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
o Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike

- Næring
o Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv

med god bredde
o Ringerike og omland skal ha effektive samferdselsløsninger

- By - og lokalsamfun n
o Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og

lokalsamfunn
o Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av

fornybar energi og reduksjon av utslipp
o Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og

reg ionhovedstad

I perioden 2015 - 2018 er det lagt opp til en vekst på 1 %, altså ca 300 nye innbyggere
hvert år. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en høyere
vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030 kan det bli en høyere vekst når
samferdselsprosjekter blir realisert. Kommunen skal planlegge for en vekst på om lag
2,5 % i denne perioden (ca 800 nye innbyggere per år).

Samfunnsdelens kapittel 5 Effektiv arealdisponering inneholder arealstrategier som
skal ligge til grunn for kommuneplanens arealdel. Effektiv arealdisponering
innebærer at arealer forvaltes og utvikles på en hensiktsmessig og realistisk måte.
Arealstrategiene bygger opp under målsettingene i samfunnsdelen og de vedtatt
prioriterte stedene , Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, N es i
Ådal, Sokna og Tyristrand. Se sak fra formannsk apet nr. 56/13 , datert 14.05.13 .

I løpet av første halvdel 2017 startes det opp en områdeplan for Hønefoss sentrum.
Formålet er å avklare forholdene knyttet til de store samferdselsprosjektene som
påvirker sentrale deler av Hønefoss.

2.2.3 Kommuneplanens arealdel
Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen
mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, herunder behov for vern og
utbygging (jf. pbl. § 11 - 5).

Arealdelen er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre kommunens overordna
målsettinger, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser.

Arealdelen består av et plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse.
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1. Plankartet: Viser hovedtrekkene i arealbruken ved hjelp av arealformål,
symboler og hensynssoner

2. Bestemmelsene: Utfyller og utdyper den fastlagte arealbruken og innholdet i
hensynssonene

3. Beskrivelsen: Beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt
hvilke vurderinger som er gjort og hvilke rammebetingelser planen bygger på

Plankartet og b estemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av
arealdelen, med nærmere utdyping i planbeskrivelsen. Arealdelen er en overordna
plan, og skal ha en grovmaska karakter.

Ny samfunnsdel er vedtatt i forkant av arealdelen. Hensikten med dette va r å få en
sterkere sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen. Det er i samfunnsdelen
kommunen tar stilling til overordna mål og satsingsområder.

2.3 Forholdet til nasjonale mål og retningslinjer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved
kongelig resolusjon 12.06.2015.
Forventningene skal legges til grunn for kommunens arbeid med planstrategier og
annet planarbeid. Forventningene har tre hovedkapitler:
I. Gode og effektive planprosesser
II. Bærekraftig areal og samfunnsutv ikling
III. Attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder

2.3.1 Gode og effektive planprosesser
Regjeringen forventer at kommunen:
- Tar i bruk plan - og bygningslovens muligheter for prioriteringer og forenklinger
- Oppdaterer overordna planer
- Unngår fle re plannivåer enn nødvendig og h ensiktsmessig detaljering

Regjeringen vektlegger raskere prosesser for arealplanlegging, og styrker det lokale
selvstyret i planleggingen. Kommunen har ansvar for å sette av tilstrekkelige
ressurser til planbehandling og tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare
overordna føringer for areal - og samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan
behandles ra skere og mer forutsigbart.

2.3.2 Ringerike kommunes oppfølging av nasjonale forventninger
• Tidlig dialog for å oppnå e ffektive planprosesser med fokus på bærekraft.
• Klimahensyn skal være førende for utviklingen av Hønefoss som regionby.
• Ringerike kommune skal gjennom overordna føringer framstå som en tydelig

og ansvarlig samfunnsutvikler og tilrettelegge for forutsigb are prosesser.
• Utforske nye arbeidsmetoder for å ivareta alle planoppgaver som tilfaller

kommunen gjennom å etablere et regionalt plankontor i samarbeid med
ansvarlige samarbeidspartnere.
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2.4 Planprosess og medvirkning

2.4.1 Planprosessen
Hovedfasene i planprosess en er vist i figuren nedenfor.

2.4.2 Kommuneplanutvalg
Formannskapet er kommuneplanutvalg i henhold til gjeldende delegeringsreglement.
Saker vedrørende revisjon av arealdelen behandles derfor i formannskapet.
Formannskapet har også blitt muntlig orientert om kommuneplanarbeidet underveis i
plan prosessen. Når arealdelen skal til sluttbehandling behandles den først i
formannskapet, og legges deretter fram for vedtak i kommunestyret.

2.4.3 Planprogram og føringer for planarbeidet
Planprogram for revisjon av kommuneplanen ble fastsatt av
kommunestyret 20.06.2013 sak 76/13 . Planprogrammet
beskriver planprosessen , og inneholder en del føringer for
hvordan planprosessen skal gjennomføres.

2.4.4 Uttalelser og innspill
I prosessen med revidering av komm uneplanen er de t i
hovedsak kommet innspill i 2 omganger . Neste mulighet for
å gi uttalelser til planarbeidet er ved høring og offentlig
ettersyn av planforslaget.

Når Hva Antall Behandling
Våren
2013

Innspill til oppstart av
planarbeidet, herunder forslag
til planprogram

17 Oppsummert og kommentert i
sak om fastsetting av
planprogram

Før
30.08.2013

Innspill til innhold i ny plan –
herunder konkrete
arealbruksinnspill

120 Generelle innspill oppsummer t
og kommentert ved 1.
gangsbehandling av
kommuneplanens
samfunnsdel.
Arealbruksinnspill behandlet i
sak om grovsiling 18.08.2015.
Her gikk ca 70 videre til
konsevensutredning (finsiling).

Høring og
offentlig
ettersyn

Innspill til forslag til revidert
a realdel

Oppstart og
plan -

program

Utarbeide
planforslag

Høring og
offentlig
ettersyn

Ferdigstille
planforslag

Vedtak
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I tillegg ble det vinteren 2013/2014 gjennomført flere gjestebud hvor temaer knytta til
kommuneplanen ble diskutert. Det er utarbeida en egen rapport fra gjestebudene,
denne er tilgjengelig på kommunens nettsider: www.ringerike.kommune.no
Arealplaner Kommuneplan Gjestebud.

Det er også gjennomført barnetråkkregistrering ved Hallingby skole, samt en
medvirkningsdag på Hov ungdomssko le.

2.4.5 Åpne møter
Følgende møter er gjennomført:

- Møte med lokale foreninger fra de prioriterte lokalsamfunna, Haugsbygd ,
Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Hønefoss ble
ikke invitert spesielt til dette møtet, i og med at Hønefoss som by har andre
problemstillinger enn øvrige lokalsamfunn.

- Møter med næringslivet: Areal - og byplankontoret har arran gert to møter med
representanter fra næringslivet, samt deltatt på møter i regi av Ringerike
Næringsforum og Ådal Landbrukslag. Areal - og byplan har også informert om
kommuneplanen på bransjedag arrangert av byggesakskontoret.

- Åpent møte Nes i Ådal
- Åpent møte Åsa

A real - og byplankontoret har også deltatt på kommunens stand på
Ringeriksdagen i 2014 og 2015.

2.4.6 Høring og offentlig ettersyn
Forslag til revidert arealdel legges fram for formannskapet i mars 20 17 .
Formannskapet fatter vedtak om planen skal sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel vil bli annonsert på ordinær
måte, med annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommune r og
aktuelle myndigheter. Det vil bli avholdt informasjonsmøter før frist for
høringsuttalelser og merknader løper ut.

I høringsperioden vil planforslaget bli meldt inn til drøfting i regionalt planforum.
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3 Vurdering av arealbehov

3.1 Vurdering av områder i g jeldende kommuneplan
Vedtatt arealdel fra 2007 er utgangspunktet for revideringen.

Plan - og bygningsloven ble sist endret i 2010 og revidert arealforslag er utarbeidet i
tråd med dette.

Det er gjort en gjennomgang av vedtatt arealdel fra 2007 og noen endringer er
foreslått. De viktigste endringene er:

- Vedtatte reguleringsplaner etter 2007 er lagt inn slik at arealformål i revidert
kommuneplan er justert og endret i trå med dette.

- «Aktuelle korridorer for ny vei – uten rettsvirkning»; er tatt u t. Slike korridorer
har ingen bakgrunn i annet planverk og nye korridorer må utredes via
kommunedelplaner og derpå følgende reguleringsplaner.

- Det er noen områder som ikke er videreført i ny plan bl.a. boliger utenfor Ask
og golfbane i samme område .

- De t er også gjort noen mindre tilpasninger.

3.2 Vurdering av befolkningsvekst og behov for boligområder
Med utgangspunkt i en ønsket befolkningsvekst må arealavsetning til formål for
bolig bebyggelse svare ut dette.

Under omtale av de enkelte tettsteder (kap.7) er utbyggingspotensialet i
kommuneplanen fra 2007 og potensialet i revidert arealdel nærmere redegjort for.

Fra 2015 – 2018 legges det opptil en vekst på rundt 1 %. Så skal det planlegges for
en vekst på om lag 2,5 % i perioden 2020 - 2030.

Generelt regnes det med 2,6 personer pr. husholdning

Avsetting av areal til bolig avhenger av boligtyper . O g valg av boligtyper avhenger
igjen av hvor i kommunen det planlegges. Mange områder i kommunen er
spredtbygd eller pre ge t av frittliggende eneboli ger. I en del tettsteder med arealformål
for boligbebyggelse er det rimelig å regne 1 boenhet pr. daa. Nærmere Hønefoss må
tettheten bli høyere, og 2 - 4 boenheter pr. daa er realistisk. I byen er det ikke forenlig
å bygge ut nye eneboliger dersom arealene sk al utnyttes på en effektiv måte, her vil
boligtettheten bli enda høyere.

Med en befolkningsvekst på 10 000 personer og 2,6 personer per husholdning er det
behov for 3850 nye boenheter fram til 20 3 0.

I kapittel 7 er utbyggingspotensialet nærmere vurder t og beskrevet for alle
tettstedene i kommunen.
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3.3 Fritidsbebyggelse
Ringerike er en stor hyttekommune, men i søndre deler er det ikke åpnet for ny
fritidsbebyggelse. Dette gjelder i Marka og langs Tyrifjorden og Steinsfjorden og
nedre deler av de store elvene. I Ådalsfjella var det rundt 1000 etablerte fritidsboliger
da k o mmunedelplan for Ådalsfjella ble vedtatt i 2011. I denne planen legges det opp
til rundt 350 nye hytter, men et krav om venstresvingefelt ved Ringmoen måtte
opparbeides først. K ommunedelplanen er ikke revidert . K rysset ved Ringmoen skal
nå opparbeides og p otensialet for 350 nye fritidsboliger kan realiseres. Det ligger
inne flere områder for fritids - og turistformål langs vestsiden av Sperillen som ikke er
realisert.

I foreliggende arealplan er det lagt inn forslag om 11,5 daa fremtidig
fritidsbebyggelse p å Nes, samt arealer for fritids - og turis t formål både på Nes og ved
Buttingsrud camping, til sammen ca 184 daa.

Det er lagt inn formål om fritidsbebyggelse for eksisterende hyttefelt på Langtangen
ved Samsjøen, her er det mulig å utvide med to tomter.

3.4 Nær ingsbebyggelse
Potensialet i gjeldende kommuneplan er på rundt 5540 daa, da er det medtatt et sort
areal på Eggemoen som er i reguleringsprosess. I forslag til ny arealdel ligger det
inne ca. 150 daa nytt areal for næringsvirksomhet. Da er ikke områderegul ering på
Follummoen medtatt . Området i planavgrensningen for Follummoen er på til sammen
ca 1 770 daa. Områdereguleringene på Eggemoen og Follummoen vil, når de blir
vedtatt, overstyre kommuneplanen.

3.5 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet
Det kom inn mange innspill til planarbeidet . I utve lgelsen av arealinnspill er det
benyttet strategi for effektiv arealdisponering som er vedtatt i samfunnsdelen.

Alle innspill ble først vurdert i en grovsiling, hvor 72 innspill ble tatt med videre i
prosessen . Disse innspillene ble konsekvensutredet (finsilt), og 51 i nnspill ble
foreslått innarbeidet i revidert arealdel , mens 52 områder er forkastet .

4 Forslag til arealdel

4.1 Planområdet
Planområdet omfatter hele Ringerike kommune. I 2011 ble kommunedelplan for
Åda lsfjella vedtatt, etter en lang planprosess. Dette området er ikke en del av
revisjonen, jf. fastsatt planprogram. Gjeldende kommunedelplan er er innarbeide t i
revidert kommuneplan på et mindre detaljert nivå , dette gjelder k ommunedelplan for
Ådalsfjella fra 2011 med bestemmelser og kommunedelplan for Krakstadmarka med
bestemmelser , slik at revidert kommuneplan o mfatter hele kommunens area l .
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4.2 Plankartet
Kommuneplanen er oppdatert til plan - og bygningsloven av 2008. Dette innebærer
en del endringer i plankar tet når det gjelder formål og tegneregler. En viktig forskjell
er at duse og sterke farger på arealformålet har endra betydning. I kommuneplanen
fra 2007 er f.eks. eksisterende boligområder sterkt gule, mens framtidige
boligområder er lysegule. På nytt pla nkart er nye boligområder sterkt gule, mens
områder som tidligere har vært avsatt i kommuneplanen er lysegule. Dette gjelder
uavhengig av om området er utbygd.

Hensikten med dette er på en klar og tydelig måte å framheve de områdene som blir
avsatt til ut byggingsområder i denne revisjonen.
Kommuneplankartet skal vise hovedtrekk i arealbruken. Bruk av hensynssoner er
vurdert i samspill med øvrige arealformål og begrenset til vesentlige formål .

F aresoner for flom vil ikke være synlige på papirutgaven av kommuneplankartet, men
vil komme til syne etterhvert som det zoomes inn på de digitale kartløsningene, i form
av hensynssoner.

Grunnkartet for Ringerike inneholder store mengder informasjon . Og de fleste data
ligger på offentlige kartbaser og er hentet derfra i arbeidet med arealdelen. Dette er
kunnskap som er brukt i arbeidet med kommuneplanen.
For å få et fungerende og lesbart kommuneplankart har det vært nødvendig å
forenkle framstill i ng en noe. Det er ikke utelatt informasjon, men f. e ks har det vært
nødvendig å forenkle noe i kartbasen for vann. Vann under 10 daa er utelatt i
kommuneplankartet, men ligger i grunnkartet. Slik at 100 - m etersbeltet langs vann og
vassdrag gjelder også for vann u nder 10 daa dersom ikke annet er bestemt.

4.3 Forholdet til kommuneplan ens arealdel fra 2007
Kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 har vært utgangspunktet for
utarbeiding av forslag til revidert arealdel.

Revidert arealdel vil ved vedtak oppheve arealde len fra 2007.

4.4 Planbestemmelser og retningslinjer
Oppdatering til plan - og bygningsloven av 2008 medfører også en del endringer i
bestemmelsene. Bestemmelsene er omstrukturert for å passe til formålene på
plankartet. Det er også en del endrede henvisninger til nytt lovverk.

Det er lagt vekt på å utforme bestemmelsene på en enkelt og lettfattelig måte. Det er
også utarbeida en del retningslinjer, for å klargjøre bestemmelsene.

Bestemmelser til kommunedelplanene for Ådalsfjella og Kraks tadmarka er ikke
endret og er gjeldende for disse kommunedelplanene .

4.5 Gjeldende lover og regelverk
Nødvendige hensyn som er ivaretatt i gjeldende lov - og regelverk blir ikke gjengitt i
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planbestemmelsene. Relevante bestemmelser som framgår av annet lov - og
regelverk blir kort beskrevet her:

4.5.1 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner (KML)
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses, i den grad det berør er
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som
utfører arbeidet i marka gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn
skal straks sendes Buskerud fylkeskommune v/kulturminnemyndighetene, jf lov om
kulturminner § 8, annet ledd. Dette gjelder også kulturminner i strandsonen og under
vann som for eksempel steinalderboplasser, helleristningslokaliteter og kulturminner
tilknyttet fiske i førhistorisk tid og middelalder, jf kulturminnelovens §§ 4 og 14.

4.5.2 Forskrift om t ekniske krav til byggverk (TEK - 10)
Hovedformålet med forskrifen er å bidra til byggverk av god kvalitet og som er i
samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av plan - og bygningsloven,
herunder forskrifter og arealplaner med bestemmelser. Forskrift en setter krav til tiltak
innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot
naturpåkjenning, utearealer, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann,
planløsning, miljø og helse og energi. Kravene gjelder i utgangspunktet for alle tiltak,
uavhengig av om arbeidene krever saksbehandling i kommunen eller ikke. Hensyn
som er tilstrekkelig ivaretatt gjennom TEK - 10 inngår ikke i planbestemmelser. Krav
utover TEK - 10 er stilt i Generelle bestemmelser.

4.5.3 Radon
Nye byg g skal prosjekteres og utføres i henhold til enhver tid gjeldende Forskrift om
tekniske krav til byggverk.

4.5.4 Vann - og avløpsanlegg
Vannforsynings - og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til enhver
gjeldende Forskrift om tekniske krav til bygg verk. Anlegg skal være dimensjonert slik
at det gir tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende trykk til å dekke vannbehovet,
inklusive brannvann.

4.5.5 Forurensningsforskriften kap 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge - og
gravearbeider

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep
er planlagt gjennomført. Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i
området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å
få klarlagt omfang et og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Dersom
undersøkelsene viser at det er forurenset grunn, kreves det ytterligere undersøkelser
og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og
b rukerinteresser og behov for tiltak.
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4.5.6 Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene i n aturmangfoldloven §§ 8 - 12 skal legges til grunn i alle
offentlige beslutninger som får konsekvenser for naturverdier. Der det er mangelfulle
registreringer av biologisk mangfold skal det vurderes om kunnskapsgrunnlaget er
godt nok jf. § 8, og om det er grunnlag for å anvende ”føre - var prinsippet” jf. § 9.

4.5.7 Friluftsloven
Loven sikrer allmennhetens rett til fri ferdsel og opphold i naturen, men loven angir
samtidig en del plikter og hensyn som allmenn heten må ivareta ved utøvelse av
friluftsliv. Ferdselsretten er knyttet til utmarksbegrepet som loven gir en definisjon av.

4.5.8 Markaloven
Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og
idrett. Loven skal sikre Markas grens er og bevare et rikt og variert landskap og natur -
og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til
andre formål. Lovens geografiske virkeområde er avgrenset til arealene innenfor
markagrensen. Arealene er båndlagt med hjemmel i markaloven.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en sentral rolle i oppfølgingen av markaloven.
Prosedyren for utarbeiding av nye kommuneplaner og reguleringsplaner innenfor
Marka er at Klima - og miljødepartementet skal gi sin godkjennelse før pl anoppstart
kan varsles. Departementet skal også stadfeste alle kommuneplaner og
reguleringsplaner som vedrører Marka, ved å foreta en vurdering av planen opp mot
markaloven.

4.5.9 Vannressursloven
Inngrep/tiltak i vassdrag som berører nevneverdige allmenne inter esser krever
særskilt tillatelse (konsesjon) etter vannressursloven (§ 8). NVE kan fastsette om et
tiltak trenger slik konsesjon (§ 18). For tiltak som er tillatt etter andre særlover eller i
regulerings - eller bebyggelsesplan kan NVE bestemme at tiltak ik ke trenger
konsesjon (§ 20).
Det skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker
avrenning og gir levested for planter og dyr langs bredden av vassdrag, jf. § 11.

4.5.10 Jordloven
Jordlove n skal beskytte arealressursene på den måten som er mest tjenlig for
samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Dyrkbar mark har samme status som
fulldyrka areal. Ved vedtak eller godkjenning av kommuneplan eller reguleringsplan
kan det fattes vedtak av planmyndighetene om at § 9 (bruk av dyrka og dyrkbar jord)
og § 12 (delingsforbud for landbrukseiendommer) skal gjelde for planområdene eller
avgrense deler av dem. I de tilfeller planområdet omfatter dyrka jord, vil jordlovens §
8 om driveplikt gjelde inntil området er tatt i bruk til regulert formå l.

4.5.11 Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
Stortinget har behandlet fire Verneplane r for vassdrag, følgende vassdrag er vernet i
Ringerike kommune: Marka - vassdragene, Tyrifjorden, Holleia, Sogna, Vassfaret
inkludert Urula og Tørrsjøe lva. Utgangspunktet for vern har vært trusselen for
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kraftutbygging. Men g jennom hele verneplanarbeidet har det blitt presisert at
vassdrag som er vernet mot kraftutbygging også må behandles med varsomhet når
det gjelder andre typer inngrep.

4.5.12 Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven
Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Likestilling
innebærer: likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging.
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjons hemmende barrierer og
hindre at nye skapes.

4.6 Hovedtrekk og viktige hensyn i arealdisponeringen
I kommuneplanens samfunnsdel er strategiene for effektiv arealdisponering nærmere
fastsatt. Disse strategiene er lagt til grunn for revisjon av arealdelen :

Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og tettsteder.
Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur - og kultu r miljø samt god
vannkvalitet.
Ringerike skal legge til rette for aktivitet for alle.

4.7 Byggeområder
Revide rt arealdel skal ta opp i seg utviklingen fram mot 2030. Tidlig i denne perioden
vil det bli tatt nasjonale beslutninger om bygging av de store samferdselsprosjektene
som er under planlegging. Dette vil gi nye premisser som kan utløse revisjon av
arealdelen og andre planer.

Det er aktuelt å starte opp en planprosess for regional plan for Ringeriksregionen, for
å få til en bærekraftig utvikling for bolig - , næring - og transportutvikling.

4.8 Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner
Kommunedelplan er (juridisk bindende arealplaner) vedtatt før kommuneplanens
arealdel gjelder. Ved motstrid gjelder arealbruk i sist vedtatte plan.

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende
kommunedelplaner der disse ikke selv angir noe annet.

4.9 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen, jf.
pbl. § 1 - 5.

Følgende reguleringsplaner er vedtatt i etterkant av arealdelen av 30.08.2007 , se
liste under, disse reguleringsplanene skal fortsatt gjelde. Nytt plankart er oppdatert
iht. disse reguleringsplanene. Den ne oppdateringen er ikke omfattet av kravet om
konsekvensutredning etter forskrift en.
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Liste under viser hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde :

ID Navn Type Status Vedtaksdato
82 - 06 Klinikkveien 2 Mindre

reguleringsendring
Endelig vedtatt
arealplan

05.09.2007

200 -
03

Veien Kulturminnepark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

22.11.2007

170 -
03

Blåveissvingen 16 Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

30.11.2007

315 Miljøgate Sokna, Rv7 Sokna -
Ørgenvika

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

31.01.2008

307 -
03

Tolpinrud Vest Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

20.02.2008

181 -
04

Hvervenmoen HV Plast Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2008

57B -
01

Tyristrand Barnehage Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

10.11.2008

283 -
01

SYKEH U SOMRÅDET Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

11.11.2008

334 Hovsmarka Barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

332 Fanteputten2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

336 Coop/Prix Heradsbygda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

333 -
01

Hvalsmoen øvre leir Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2009

318 Fotgj.undergang Rv 35 Nakkerud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2009

138 -
04

Flytting av snuhammer ved
262/195

Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

12.08.2009

321 Kirkemotunet Hallingby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

24.09.2009

294 -
01

Rv7 Ramsrud -
Kjeldsbergsvingene

Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.10.2009

265 -
01

VELTELI A Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

19.04.2010

282 -
01

BÅLERUDMARKA Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

14.06.2010

268 -
02

MYRA OG H VELVEN Mindre
regul eringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

08.11.2010

276 -
01

Tyristrand sentrum Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

06.12.2010

233 -
01

Kvernvolden bolig, Veme Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

02.02.2011

320 -
01

Nedre Fegri Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

07.03.2011

343 Follum Områdeplan Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

31.03.2011

340 Thoengata sør Haugsbygd Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.04.2011
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341 Støalandet sør Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.04.2011

1007 Ådalsfjella Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2011

339 Veienmarka busslomme Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2011

317 Ankersgate 6 - 10 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

23.02.2012

252 -
03

BJØRNTJERNLIA Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

10.05.2012

345 Fv 158, GS - veg Helgelandsmoen -
Botilrud

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.06.2012

349 Loeskollen boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.06.2012

335 FV. 35 Hønengata Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.08.2012

353 Rv. 7 Veme - Skotland,
midtmarkering

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.11.2012

358 Hønengata 18 - 20 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.11.2012

314 -
01

Brutorget Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.12.2012

297 -
01

Idrettsanlegg i Haugsbygd Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

359 Gamle Follum skole Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

357 Hvervenkastet Pendlerparkering Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

1008 E16 Eggemoen - Kleggerud Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

31.01.2013

192 -
09

Del av søndre Ringåsen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

20.02.2013

323 -
04

Eikli sør, næringsområde Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.04.2013

368 Ullerålsgata 9 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.04.2013

80 - 01 Solbergåsen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.06.2013

202 -
06

Havna Hemskogen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

27.06.2013

312 -
06

Almemoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.08.2013

315 -
02

RV 7 Sokna - Ørgenvika Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

15.08.2013

346 -
02

Tjyruhjellen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

19.08.2013

369 Hofsfossveien 1,3 og 5 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.12.2013

328 Mosselia Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.12.2013
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150 -
05

Hensmoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

19.12.2013

295 -
01

Killingtjern Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

27.03.2014

120 -
03

Løkka og Schjongstangen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

10.04.2014

384 Helgerud vest Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

22.05.2014

356 -
01

Tanberglia Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.06.2014

278 -
01

Somma skytebane i Ådal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

20.08.2014

381 Treklyngen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

28.08.2014

298 -
05

Schjongslunden Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

21.10.2014

382 Midtdeler Vik - Botilrud Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.10.2014

355 Fegrihøgda Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.11.2014

347 -
01

Områdeplan Hvervenmoen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

26.01.2015

388 E16 Eggemoen - Olum Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.03.2015

305 -
01

FV 241 Putten Klekken - Gang -
/sykkelveg

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.04.2015

371 Telegrafalleen 2 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.04.2015

313 -
02

Byporten Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

04.05.2015

386 E16 Hønenkrysset Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2015

391 Vestre Nes vannverk og
idrettsanlegg

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.08.2015

400 Spenncon Rail og Vågård
skytebane

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.11.2015

397 Hønen Gård Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.11.2015

378 Nerbytunet Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

10.12.2015

396 Søndre Kirkemoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

10.12.2015

398 Strandgata 1 - showscene og
restaurant

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

10.12.2015

360 Tosseviksetra Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.02.2016

402 Ringveien 10 boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.02.2016

390 Klekkenhagen boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.05.2016
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362 Setertjern Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.05.2016

412 Hallingby øst Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

407 Furuholtet 2 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

1009 Krakstadmarka Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

413 Lundveien Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.09.2016

394 Hønengaten 26 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.10.2016

392 Somma pukkverk Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2016

324 Trampen skytebane Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2016

422 Grenda i Åsa Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

02.02.2017

399 Ny skole og boligområde
Benterud

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

02.03.2017

Reguleringsplaner vedtatt etter 30.08.2007 skal i sin helhet gjelde foran arealdelen.
For reguleringsplaner vedtatt før denne datoen, gjelder kommuneplanen foran
reguleringsplanen der det er motstrid. For p laner med mangelfulle bestemmelser vil
kommuneplanbestemmelsene gjelde .

4.10 Reguleringsplaner der kommuneplanen gjelder foran
reguleringsplanene

Det foreligger for noen områder i kommunen eldre reguleringsplaner med
mangelfulle og upresise reguleringsbe stemmelser. Her vil kravene i § 1 .1 .2 i
kommuneplanbestemmelsene gjelde.

Følgende eldre reguleringsplaner har mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser :
reguleringsplan nr. 7, 8, 9, 9 - 03, 9 - 04, 1 0, 1 1 , 1 5, 1 7, 1 7 - 02 , 1 8, 1 8 - 01 , 1 8 - 02, 1 9, 31 ,
36 , 36 - 0 2 , 38, 41 , 44, 53, 77, 89, 8 9 - 02 , 1 02, 1 1 1 , 1 30, 1 30 - 02 , 1 44, 1 83 og 1 98 .

I kommuneplanbestemmels ene er foreslått en del krav som må oppfylles inntil det
foreligger ny reguleringsplan

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides
ny reguleringsplan for et område før utbygging kan tillates.

For eldre reguleringsplaner på Vikerfjell: nr. 250, 251 , 253, 254 , 255 og 256 er
planbestemmelsene i kommunedelplan for Ådalsfjella § 7.2 erstattet med
bestemmelser i § 2 i samme kom munedelplan.
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4.11 Innholdet i kommuneplanens arealdel – Arealformål , bestemmelser og
hensynssoner i planforslag et

4.11.1 Arealformål
Hensikten med arealformål er å angi entydig hvilke funksjoner som tillates innenfor et
areal og i bygninger og anlegg på arealet. Arealformålene skal som hovedregel
framgå av og vises på plankartet. Arealformålene angir med rettslig bindende
virkning hva arealet kan nyttes til. Formålene viser nåværende og fremtidig
arealutnyttelse. Hovedformålene er delt i underformål.

Arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg.
Underformål:
Bebyggelse og anlegg, b oligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål,
forretninger, offentlig eller privat tjenesteyting, fritids - og turistformål, råstoffutvinning,
nærings virksomhet , idrettsanlegg, andre typer a nlegg, grav - og urnelunder.

Areal for sentrumsformål dekker opp diverse tjenesteyting som skal lokaliseres i
tettsteder og sentrum av Hønefoss. Kan inneholde forretning, kontor,
næringsvirksomhet, servicefunksjoner, boliger mm

2. Samferdselsanlegg og tek nisk infrastruktur.
Underformål:
bane, lufthavn, parkerings anlegg

3. Grønnstruktur.
Underformål:
N aturområde - grønnstruktur , friområde og park.

4. Forsvaret.
Underformål:
forsvaret .

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift.
Underformål:
areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
n æringsvirksomhet basert p å gårdens ressursgrunnlag,

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.
Underformål:
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende stran dsone
småbåthavn , drikkevann, friluftsområde

Det er på kartforslaget lagt inn viktige ledd i kommunikasjonssystemet.
Fjernveg, hovedveg, samleveg, adkomstveg, gang - /sykkelveg, turveg (Pilgrimsleden)
og jernbane.

Det finnes også diverse linjetyper som ma rkere r grenser for areal - og
hensynssonene og Markagrense.
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4.11.2 Bestemmelser
Det er generelle planbestemmelser til kommuneplanens arealdel , bestemmelser til
de enkelte arealformålene og bestemmelser til hensynssonene. Bestemmelser
fastsetter i tekst forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å framstille på
plankartet . Bestemmelsene angir på rettslig bindende måte hvilke vilkår et tiltak må
oppfylle for at det skal kunne gjennomføres.

4.11.3 Hensynssoner
Hensikten med hensynssoner er å kunne vise viktige hensyn og interesser i tillegg til
og uavhengig av hvilket arealformål som gjelder i et område . Hensynssoner skal
legges til grunn for videre regulering, enkeltsaksbehandling og oppfølging, eventuelt
med hjemmel i sektorlovverket.

Det kan legges flere hensynsso ner over hverandre i samme geografiske område . .
Arealformålet vises under hensynssonen e .

5 Konsekvensutredning av planforslaget

5.1 Krav til KU
Alle planer etter plan - og bygningsloven skal ha en planbeskrivelse som også skal
redegjøre for planens virkninger (p bl. § 4 - 2).

Kommuneplanens arealdel skal ha en Risiko og sårbarhets - analyse (ROS) i følge
plan - og bygningsloven s § 4 - 3. Det er naturlig at dette inngår i arbeidet med
konsekvensutredningen

For kommuneplanens arealdel er det også krav om konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven. Utredninga skal
beskrive virkninger for miljø og samfunn av alle nye områder for utbygging og
vesentlig endra arealbr uk i eksisterende byggeområder.

Oppdatering av plankartet iht. reguleringsplan vedtatt mellom to revideringer av
arealdelen omfattes ikke av kravet til konsekvensutredning.

5.2 Metode
Konsekvensutredningen avgrenses ut fra plannivået, innholdet i forslag til ny arealdel
og relevans for de beslutninger som skal tas. Fokus i KU er lokalisering av
arealformål, sett i forhold til viktige miljø - og samfunnsverdier og virkninger
utbyggingen k an få for disse verdiene. Mer detaljerte forhold f.eks. knytta til utforming
og tilpasning til omgivelsene avklares ved regulering.

Alternative løsninger for overordna utbyggingsmønster blir ikke detaljert utredet.
Samfunnsdelen fastslår at utbyggingsmøns teret skal være satsing på Hønefoss by,
samt seks utvalgte lokalsamfunn.
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- Valg av retning for vekst og utbygging av boliger, fritidsbebyggelse, næring
osv

- Konsentrasjon i utbyggingsmønster: Fortetting ved knutepunkter.
- Spredt utbyggingsmønster
- Lokaliserin g av viktige funksjoner
- Føringer for arealforvaltning ut fra hensyn til naturmangfold og kulturlandskap

Alternative konkrete utbyggingsforslag omtales der det er aktuelt.

Konsekvensutredningen skal konsentreres om de temaer som er relevante for den
aktue lle arealbruken. I utredningen av enkeltområder er derfor kun temaene som er
beslutningsrelevante omtalt.

KU skal tilpasses plannivået og være relevant for beslutninger som skal tas. KU
baserer seg i hovedsak på eksisterende kunnskap . I tillegg er det utf ørt noen
temautredninger i forbindelse med planarbeidet. Se kap. 5.3.1 Eksisterende
kunnskap

Konsekvensutredningen er avgrensa til de delene av planen som fastsetter rammer
for framtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan, jf. KU -
forskrifta § 7.

KU av arealdelen inneholder kunnskap for å kunne avklare arealformål fo r områder.
Dersom det ved senere regulering av et utbyggingsområde kommer fram ny
kunnskap som påvirker egne t heten av arealformålet, må den aktuelle utbyggingen
tilpasses ved påfølgende regulering for å hensynta kunnskapen som er kommet
fram.

Følgende met ode er fulgt i arbeidet med konsekvensutredningen for innspillene:

Nr Liten negativt, ingen
eller positiv
konsekvens

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Stor eller svært stor
negativ konsekvens

1 Miljø - og naturressurser
Konsekvens dersom tiltaket berører et område med

1.1 Naturmangfold Ingen kjente arter
blir påvirka

Isolert biotop
Mindre viktig biotop

Truede arter
Stor biotop
Irreversible inngrep av
stor verdi

1.2 Jord og skog Skog lav bonitet
Lauvskog
Ikke dyrka eller
dyrkbar mark

Mindre områder
med dyrka eller
dyrkbar mark
Vanskelig tilgjengelig
skog av høy bonitet

Dyrka eller dyrkbar
mark
Skog av høy bonitet

1.3 Landskap og vassdrag Skog, li
Mer enn 50 m fra
vassdrag
Berører ikke

Under 50 m fra
vassdrag
Skogk ledde koller

Inntil vassdrag
I myrområder
Snaufjell, silhuett
virkning
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nedslagsfelt for
drikkevann

Berører eller ligger
inntil drikkevannskilde

1.4 Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente Mindre viktige
kulturminner

Verdifulle
kulturminner
Kulturmiljø

2 Samfunnsforhold
Hvilken påvirkning gir
tiltaket for

2.1 Infrastruktur,
transportbehov,
energiforbruk

Liten økning i ÅDT
Vegen og
omgivelsene tåler
trafikken

Liten konsekvens av
stor økning i ÅDT
Stor konsekvens av
liten økning

Stor økning i trafikk
(ÅDT) i forhold til
standard og plassering
Ny utbygging som
krever store inngrep

2.2 Folkehelse, herunder
barn og unge og
universell utforming

Gangavstand skole
og sentrum
Universelt utforma

Langs eksisterende
skolerute
Inntil annen
eksisterende
bosetting

Farlig skoleveg
Lan g fra anna
bosetting
Ny skolerute

2.3 Infrastruktur Krever ingen ny
utbygging av
infrastruktur

Krever utbedring av
veg

Krever ny veg, strøm,
VA, kryss

2.4 Friluftsliv Bedre sti og
løypenett som følge
av utbyggingen

Liten utbygging som
ikke får påvirkning
Utbygging i
nærområde

Bygger ned viktige
friluftsområder som
lokale koller, stier,
utsiktspunkt osv

3 Politiske føringer
Gir tiltaket positive ringvirkninger for kommunen?
Kommunale
satsingsområder

I tråd med utpekte
satsingsområder

Liten utbygging som
har liten betydning
totalt sett

Ikke i utpekte
satsingsområder

Samarbeid med flere
grunneiere

Flere grunneiere som
utvikler et område

Få hytter som har
liten betydning
utover området som
blir berørt

En grunneier som
satser alene
Goder og utgifter ikk e
fordelt på flere
grunneiere

Ringvirkninger Positiv effekt Liten effekt Ingen effekt
4 Risiko - og sårbarhet

Hvilke avbøtende tiltak kan gjøres
Skred og flom Ingen kjent risiko,

terreng som ikke
tilsier fare

Uklart om det er
behov for mer
undersøkelser

Kjent skredfare eller
terreng som krever
mer utredning

Trafikksikkerhet Veg, inkl. gangveg,
og kryss er
dimensjonert for
tiltaket

Lite tiltak som gir
merkbar økning i
trafikk

Veg og kryss er ikke
dimensjonert for
tiltaket

Brannvann Tilgjengelig
vannkilde eller
utbygd nett for
brannvann

Vannkilde, men noe
avstand ift. fylling av
tankbil

Ikke tilgjengelig
vannkilde i nærheten

Samlet vurdering
Forklaring på hva som gir utslag
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Avbøtende tiltak som kan gjøres

Konklusjon:
Ingen negativ konsekvens / positiv tiltak for Ringerike
Lite inngrep som gir få eller mindre endringer ift. dagens situasjon
Mindre negativ konsekvens på flere områder / usikker effekt
Dersom samfunnsnytten er større enn et enkelt utslag, vil tiltaket k unne tas inn likevel
Tiltaket medfører irreversible inngrep på viktige verdier
Tiltaket er ikke i tråd med Ringerikes mål og strategier

5.3 Kunnskapsgrunnlaget

5.3.1 Eksisterende kunnskap
F oreliggende kunnskap skal være tilstrekkeli g for arbeidet med arealdelen. Og d e
fleste data ligger på offentlige kartbaser og er hentet derfra i arbeidet med
arealdelen . T abellen nedenfor viser eksisterende kunnskap som er nyttet i
planprosessen.

Planprogram for kommuneplanrevisjonen la opp til en rekke temautrednin ger i
forbindelse med planarbeidet. Disse er en del av kunnskapsgrunnlaget. Noen av
utredningene relate rer seg direkte til arealdelen eller deler av arealdelen, mens andre
har betydning både for samfunnsdelen og arealdelen. De fleste utredningene er lagt
f ram for egen politisk behandling. Tabellen inneholder en oversikt over de ulike
utredningene/planene som er utarbeid et :

Utredning Status/innhold

Handels - og
byutviklingsanalyse
for Hønefoss

Vedtatt som innspill til kommuneplanen, med prinsipper som
skal legges til grunn. Analysen kan bl.a. brukes som grunnlag
for å vurdere områder for handel, avgrensning av
senterområder og formulering av bestemmelser.

Ringeriksregionen
mot 2030

Rådet for Ringeriksregionen har fått utført noen analyser som
kvantifiserer regionens vekstpotensial, og synliggjør
samferdselsprosjektenes betydning for vekst og utvikling.
Analysene er "Fortettingsanalyse for Hønefoss Nesbakken og
Vik" og "By - og stedsutvikling i Ringeriksregionen 2030"
(samferdselsanalyse).
Disse er vedtatt so m innspill til kommuneplanen.

Livskraftige
lokalsamfunn

Utredning vedtatt som innspill til kommuneplanen.
7 området er prioritert for utvikling og vekst: Nes, Hallingby,
Haugsbygd, Heradsbygda, Hønefoss, Tyristrand/Ask og
Sokna.

Folkehelsemeldingen Vedtatt. Mål, visjoner og føringer skal innarbeides i
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2012 - 2030 handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i
kommunen

Energi & Klimaplan Vedtatt, og skal tas med i det strategiske arbeidet med
revisjon av kommuneplan.

Støy Ligger generelle støykot er i kartløsningen vår langs fylkes og
riksveger . Må utredes i reguleringsplaner. Støy er et av
temaene som knyttes til byplan for Hønefoss.

Masseforvaltning Retningslinjene ble vedtatt i Formannskap 16.09.2014 i sak
153/14. Bestemmelsene skal tas inn i
kommuneplanbestemmelsene i Ringerike kommune.

Temautredning om Masseforvaltning ble b ehandlet av
formannskapet 18.08.2015. Utredninga gir i nnspill til
arealdelen. Utredningen gir forslag til retningslinjer og
saksbehandling innen temaet. Masseforvaltning e r beskrevet i
samfunnsdelen, under arealstrategier, da dette er en viktig
del av næringslivet i kommunen.

Bynære
friluftsområder

Behandlet av formannskapet 02.02.2014 . Rapporten er
grunnlag for arbeid med forslag til revidert kommuneplan.
Utredninga gir oversikt over bynære friluftsområder, og
forslag til retningslinjer for saksbehandling og områder som
bør settes av til friområder i arealdelen.

Gravplassutredning Ve dtatt som innspill til kommuneplanen, og gjelder først og
fremst arealdelen og områder for utvidelse av eksisterende
gravplasser. Utredninga redegjør for dagens situasjon og
hvor behovene er.

Jordfaglig vurdering Gjeldende jordpolitiske arealvurdering (JA V) ble vedtatt i
1994, og det er behov for revidering. Nye jordkvalitetskart er
lagt inn i kommunens kartmodell. Ny u tredning er et grunnlag
for å vurdere nye byggeområder, samt eventuelt sette noen
langsiktige utbyggings - eller jordvernsgrenser.
Utrednin ga ble behandlet av formannskapet 21.04.2015

Kulturminner Behandlet av formannskapet 18.10.2016. Utredninga legges
til grunn i arealplanarbeidet og spesielle områder skal
innarbeides i arealdelen som hensynssoner (H570 og H730)
med henholdsvis tilhørende retningslinjer og bestemmelser.

Samfunnssikkerhet
og risiko - og

Overordna ROS - analyse etter Sivilbesky ttelsesloven ble
vedtatt i 2013 og revidert utgave ble godkjent i
kommunestyret 27.10.2016. I kommuneplanarbeidet er
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sårbarhet (ROS) samfunnssikkerhet s ærlig aktuelt når det gjelder arealdelen,
og områder som settes av til utbyggingsformål.

Byleik Mulighetsstudie er ferdig, og tar for seg aktuelle områder for
byleik i Hønefoss. Rapporten er sendt som innspill til
kommunedelplan for idrett og friluftsliv . Rapporten vil være
nyttig i framtidig arbeid med detaljert byplan for Hønefoss.

Kommunedelplan for
Steinsfjorden

Under arbeid. P lanprogram ble fastsatt i august 2014.
Forholdet til pågående «Verneplan for Tyrifjorden» har
komplisert arbeidet med kommune delplanen. Det avventes
hva som skjer videre i «Verneplan for Tyrifjorden».

5.4 Byggeområder i planforslaget
I revidering av arealdelen er vekstpotensialet innrettet i forhold til vedtatt
samfunnsdel. Bebyggelse og anlegg som foreslås lagt inn i revidert arealdel har tatt
utgangspunktet i kommuneplanen fra 2007, og med vurderinger av alle
arealinnspillene som har kommet inn i innspillsfasen. Utbyggingsretninger er
konsentrert rundt arealer som allerede er avsatt til byggef ormål i vedtatt arealdel. Der
er også lagt inn områder som fortetting i tettsteder og byen.

Totalt nytt areal for boligbebyggelse er 1 115 daa ( 600 daa + 380 daa i
Krakstadmarka ). Fritids bebyggelse 11,5 daa og Fritids - og turistformål 184 daa .
Nye næring sarealer 150 daa . Nødvendig nytt areal foreslått på Hallingby for grav - og
urnelund.

5.5 Nye vurderinger og utviklingsretninger
P lanlegging av de store samferdselsprosjektene og bygging av disse vil kunne endre
utviklingsmulighetene for hele Ringeriksregionen.

5.5.1 Mulige utviklingsretninger. Åsa - området.
Åsa er ikke blant de 7 lokalsamfunn ene som er prioritert for vekst og som ble spilt inn
til revideringen av kommuneplanen.

Prosjektet «Åsa 2030» ble derfor startet opp vinteren 2015 med økonomisk støtte fra
regionrådet, fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. Arbeidet med
utviklingsmuligheter for Åsa har vært gjennomført i lokalsamfunnet gjennom
folkemøter, heldags workshop og to dagers plansmie i samarbeid med
fagkonsulenter. Det er utarb eide t en rapport med illustrasjoner. Innspillet anbefaler
en langsom vekst på Åsas premisser.

Innspillet fra Åsa vel er behandlet i formannskapet og det er vedtatt at innspillet fra
Åsa tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.
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I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i
nærheten av «Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med
aktuelle grunneiere.

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel
20 1 5 - 2030, skal følges.

Øvrige utviklingsmuligheter for Åsa spilles inn til en neste revisjon av
kommuneplanen.

5.5.2 Mulige utviklingsretninger. Heradsbygda.
Det er påpekt at i Heradsbyda kan en utviklingsretning være utvidelse av
boligområder i nord - vest lig retning. F r a eksisterende utbygde områder og i
skråning ene ned mot Hallsteinrud terrasse og inn igjen mot Oppenåsen . I dag er det
b ehov for kollektivtransport opp over i bolig omr ådene . Videre utbygging i denne
retning vil kunne åpne for kollektivløsninger som ikke er tilstede i dag.

5.5.3 Mulige utvikli ngs retninger. Haugsbygd .
Det er innkommet mange innspill til arealdelen som er lokalisert i områdene
Haugsbygd/Åsbygda/og åslienene opp mot Marka.

I denne revidering av arealdelen er foreslåtte utbyggingsområder lokalisert sø rvest
for Harehaugvegen og Bølgenvegen. Og å fortsette utbyggingsretning fra
Ringkollvegen i områdene ved Bergstjern og mot Bånntjern.

Et omfattende innspill om boligområde i Knestangåsen ble spilt inn for videre
utredning i pågående revidering av arealdel en. Dette er ikke lagt inn nå, men kan
være med på å gi en mulig utviklingsretning ved neste revidering av arealdelen.

5.5.4 Krav til senere registreringer
Kulturminneloven stiller krav om registering av kulturminner i alle områder som
reguleres i reguleringspla n.

Kommuneplanen vurderer og utreder områder og tiltak på et overordna plannivå.
Tiltak må utredes mer detaljert på reguleringsplannivå. F.eks. vil det være krav om
beskrivelse av konsekvenser og en mer konkretisert risiko - og sårbarhetsanalyse.

Kommunep lanens arealdel tar stilling til lokalisering av utbyggingsformål med
nødvendige bestemmelser. Det er flere forhold som det vil være behov for å avklare
og utrede i senere reguleringsplaner. Det skal i arealdelen redegjøres for hvilke
forhold som skal avkl ares og belyses nærmere i tilknytning til senere regulering av
områdene (KU - forskrifta § 7). Iht. pbl. § 11 - 9 nr 8 kan det i arealdelen gis
bestemmelser til videre reguleringsarbeid. For eksempel krav om nærmere
undersøkelser eller utarbeidelse av miljøopp følgingsprogram.
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5.6 KU av enkeltområder
Det er krav om konsekvensutredning av nye områder for bebyggelse og anlegg, samt
LNF - områder med åpning for spredt utbygging.

5.6.1 Enkeltområder
Det ble spilt inn 99 områder til selve arealdelen før grovsilingen. I tillegg har
formannskapet behandlet noen få innspill i etterkant, i alt 10 3. Med utgangspunkt i
grovsiling en er så 72 områder konsekvensutredet, og 51 områder anbefales
innarbeidet i revidert arealdel, mens 52 områder forkastes. Ett par forslag ble delvis
forkastet, men er innarbeidet i form av hensynssoner. Områdene som forkastes er
omtalt i kap. 5 .7 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet.

Tabellen nedenfor viser områdene som er vurdert og foreslått , helt eller delvis,
innarbeid et i revidert a realdel.

Nr Innspill fra Innspillet omfatter Vurdering av innspillene
1 Helge Petter

Waagard
Fritidsbebyggelse , Nes Nærhet til elv og

friluftsområder. Stille
område

2 Helge Petter
Waagard

Boliger østsiden , Nes Er avklart i arealplanen fra
2007

3 Hans Erik Sørum Valdresporten , Nes Viderefører gjeldende
arealplan 2007

5 Anders H. Holte Utmarksturisme ved
Begna, Nes

Tilrettelegger for næring i
lokalmiljøet. Nærhet til elv,
må avgrense kulturminner
og strandsone.

14 Trond Helge og
Kristine Buttingsrud

Utvidels Buttingsrud
Camping, Ådal

Næringsutvikling er
satsingsområde, jordet tas
ut. Trafikksikkerhet, støy
mm må utredes. Flomutsatt
på dagens område.

16 Andre Berg og Olaug
Hopmo

Utvikle eget småbruk Er i tråd med LNF, med
egne søknadspros esser
påkrevd.

17 Vikerfjell Eiendom
AS

Næring, Ringmoen skole Næringsutvikling er
satsingsområde,
infrastruktur ok. OBS
lekeareal bevares

18 Peter Lie To hyttetomter
Langtangen, Samsjøen

Ok med fortetting i eks.
hyttefelt

19 Johan Aslaksrud Boliger Samsjøvegen Er avklart i arealplanen fra
2007

21 Stig Andre Meyer og
Nils Olav Sætheren

Boliger Gamle Ådalsvei
66, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn.
Deler av eiendom allerede
avsatt til bolig, nærhet til
friluftsområder, skole mm

22 Gudbrand Bergsund Boliger Gamle Ådalsvei
nord, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn. Ok
for d eler av eiendom,
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nærhet til friluftsområder,
skole mm

23 Anna Heen og Mari
Heen

Boliger og næring Søndre
Kirkemoen, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn .
Behov for næringsområde.
Reguleringsplan vedtatt.

24 Mari Heen Masse ut tak, Hallingby Videreføres fra
kommuneplenen 2007

26 Andres Lundesgaard Masse ut tak
Djupdalsmoen, Sokna

Eksisterende uttak. Holdes
på vestsiden av fv 178,
krav om regulering

27 Asle Oppen Boliger
Bålerudmarka/ Oppenåsen
(A,B,C og D)

A ikke pga. støy fra
Vestsiden pukkverk . B, C
og D Prioritert
lokalsamfunn og inntil
eksisterende boliger. Må
avgrenses nærmere i
reguleringsplan

28 CoWi As på vegne
av Bokvalitet As

Boliger Helgerud vest,
Heradsbygda

Ferdig reguler t

33 Anders Øren og Tyri
Hus AS

Boliger Harehaugveien -
Bølgenveien, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn.
Tilknyttet eksisternde
bebyggelse og infrastruktur

34 Jon Ragnar
Rønneberg

Boliger Gamle Ringkollvei
vest, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn . I
utkant, men tilknytning til
eksisterende boliger

43 Paul Skov Clausen Boliger Nedre Klekken,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn.
Ligger i etablert
boligområde med
infrastruktur.

45 Fritz Bogen Boliger Bergstjern,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksistrende og
planlagt bolifelt. Hensyn til
vann, sti og bekkedrag

46 Eierfellesskapet
Østre Berg

Østre Berg/Klekken
økogrend, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende og
planlagt boligfelt. Noe LNF
fortsatt

47 Georg Savabini, Per
Gårud og Fr itz
Bogen

Boliger Ringkollveien,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende og
planlagt boligfelt.

48 Liv Elisabeth Wenner Boliger Andersløkkeveien,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende boligfelt.

50 Johan Bergsund Boliger Borgerenga Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende boligfelt.

55 Espen Hval Boliger Åsa Sentralt i Åsa, nær skole
og infrastruktur. I tråd med
innspill fra Åsa 2030

56 Knut Waagaard Masseuttak Heen Sand Eksisterende masseuttak,
må reguleres

58 Hans Tollef Solberg Næring v/jernbane, Næringsutvikling og behov
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Hensmoen for mere plass
60 Hans Tollef Solberg Næring ved Spenncon,

Hensmoen
Behov for utvidelse.
Spen n con Rail ferdig
regulert

6 2 Sven Brun Boliger Ulvenåsen,
Vågård

Nær arbeidsplasser og
eksisterende boligområde

6 5 Sven Brun Masseuttak Eggemoen Stor mektighet av
grus/sand. Sikret med
hensynssone

6 7 Eve Rua Bolig/næring Rua gård,
Hønefoss (A bolig og B
næring

Nær Almemoen og Øvre
Hønengt. Dyrka mark (B)
ut. Bolig på noe i felt A.

68 Tronrud Eiendom As Boliger Rundtom,
Hønefoss

Område nord for
Hovsmarkveien ut, område
sør tas med. Nærhet til
eksisterende boliger

69 Tronrud Eiendom AS Boliger nedre Begnamoen Behov for mere boligareal,
ikke aktuelt med industri
mere. Transformeres.

70 Follum Eiendom As Industri Follum, Hønefoss Områderegulert for
Treklyngen. Må være tatt i
bruk innen 31.12.2022

71 Ragnhild Borlaug
Alme og Hans
Gamkinn

Boliger Børdalsmoen,
Hønefoss

Nylig regulert til industri for
Treklyngen. Området er
utredet og avklart for
utbyggingsområde. Krav
om omregulering før evt.
boligbygging.

72 Hønengata 59 AS Boliger/næring Hønengt
59, Hønefoss

Sentralt i Hønefoss nord,
aktuelt for boliger med
avklaring vedr. støy,
grunnforhold mm

73 Knut Gullingsrud Bolig Rabba Storl økka 1,
Hønefoss

Regulert stort friområde,
behov for boliger. Noe
fortetting er mulig her.
Tilgjengelighet til friområdet
må sikres

74 Håvard Skogmo Bolig Rabba Storløkka 2,
Hønefoss

Regulert stort friområde,
behov for boliger. Noe
fortetting er mulig her .
Tilgjengelighet til friområdet
må sikres

77 Hans Anton Støen Masseuttak Kilemoen
nord

Avgrensning av uttak må
vurderes i forhold til sikring
av grunnvannsforekomsten
og Kilemoen vannverk.

78 Sparmax Boliger Tolpinrud Grenser mot barnehage,
boliger, idrettsanlegg og
jernbane. Må avklares
nærmere i forhold til bane.
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82 Regina Klouman
Mohn, Steven Kirwin
og Fredrik W
Skarstein

Boliger Trygstadveien,
Hønefoss

Nær etablert bebyggelse.
Sør for høyspent ok,
kulturminner må avklares

83 Elen Bumse Stene
og Ståle Hansteen

Boliger Trygstad,
Hønefoss

I nærhet av eksisterende
boligfelt. Ringerike
kommune har tinglyst
forkjøpsrett til
eiendommen.

84 Kaare Fleten Regu l er i ng til Verneverdig
bygdetun Svenskerud,
Nakkerud

Delvis forkastet (regulering)
men forslås a vsatt som
egen hensynssone (H570)

85 Kaare Fleten Regu lering. Verneverdig
nikkelverk, Nakkerud

Delvis forkastet (regulering)
men forslås avsatt som
egen hensynssone (H570)

86 Lars Thomasrud Boliger Nakkerudgata,
Nakkerud

I nord ok, ikke konflikt med
dyrka mark. Ikke i syd:
dyrka mark

90 Helge bakken Boliger Nedre Fegriveien,
Tyristrand

Område A anbefales ikke:
jordvern. Område B ok,
prioritert lokalsamfunn.

93 Odd Skarvhellen Boliger Justisveien,
Tyristrand

Prioritert lokalsamfunn,
fortetting i utkant av
sentrum, støy må vurderes.

94 Ivan Fossum Boliger Kindsåsveien,
Tyristrand

Tilknytning til eks. boligfelt.
Må sees i sammenheng
med boligarealer i sør, der
veiutløsning er viktig

96 Jannicke Hølen Hytte Hjelleveien, Ask Bare en grensejustering, ok
97 Anders Ødegaard Boliger Ask sentrum Ok søndre område,

fortetting mellom
boligområder.

98 Masseuttak
Prestmoen

Opplysningsvesenets
fond

Eksisterende masseuttak,
legges inn i arealdelen,
utvidelse må reguleres. I
trase for Ringeriksb ane og
ny E16

Åsa Vel og Åsa 2030 Langsiktig utvikling av
Åsa

Åsa torg og Åsa - gata er
delvis lagt inn.

5.7 Samla virkninger for hele planen
Kommuneplanens arealdel skal ha et overordna, langsiktig og helthetlig perspektiv.
Det kan derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større
sammenheng ikke er å anbefale.

I tillegg til å utrede hvert enkelt område for seg, e r det krav om å vurdere virkningene
av de samlede arealbruksendringene i planen . Videre er samla virkning etter
arealformål omtalt.
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Boligutvikling
Det er i egen temautredning anbefalt livskraftige lokalsamfunn der det meste av
boligutviklingen skal skje. I tillegg er det bestemt at boligvekst skal fordeles til
Hønefossområdet med 70%. Arealplanen er utviklet med slike føringer som
overordnet ved siling av innspillene.

Hytteutvikling
Det er ikke åpnet opp for mye hyttebygging i denne arealdelen. Slik area lutnyttelse er
for det meste henvist til kommunedelplan for Ådalsfjella. På Nes i Ådal er det forslått
noe fritids og turismeutvikling.

Klima
Det er lagt stor vekt på å videreutvikle boligområder i Hønefoss - området og i de
prioriterte lokalsamfunna. Area lbruk og transport henger sammen og bevisst
arealbruk som reduserer transportbehovene er også klimavennlig arealforvaltning.

Jordbruksarealer
En kartanalyse for hvor mye jordbruksarealer som blir beslaglagt av forslag til ny
arealdel viser:
Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord: 115 daa (29 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jord: 3 daa (2 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite: 47 daa (12 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på dyrkbar jord: 650 daa (33 arealer)

I gjeldende kommuneplan (2007) er areal avsatt til boligformål der det per i dag er
fulldyrka eller overflatedyrka jord 381 daa (196 arealer)

Næringsarealer
I forslag til ny arealdel ligger det inne ca. 150 daa nytt areal for næringsvirksomhet .
Innspill som hadde til hensikt å utvikle nye næringsarealer var beskjedent, utvidelse
av Buttingsrud camping og nytt næringsområde på Ringmoen er av de viktigste.

Masseuttak
Utnytting av eksisterende masseuttak er prior i tert framfo r å åpne nye områder. For å
imøtekomme krav om bærekraftig masseforvaltning.
Kommuneplanbestemmelsene åpner for at det på reguleringsplannivå kan reguleres
inn lokale masseuttak og deponi i områder hvor det er behov for dette, slik at
transporten reduseres .

Naturverdier
Det er lagt inn flere viktige naturområder/grønnstruktur etter innspill fra
temautredning om bynære friområder og område ved Sperillen.
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Kulturminner og kulturmiljøer
Det er utført en temautredning om kulturmiljø i Hønefoss og innspill herf ra er lagt inn i
arealdelen med egne hensynssoner .
Nikkelverket og verneverdig bygdetun på Svenskerud, begge på Nakkerud, er lagt
inn med egne hensyssoner. Steinsletta er lagt inn som hensynssone bevaring av
kulturmiljø.

Folkehelse
God helse er evnen til å mestre hverdagens utfordringer. Det handler både om
livskvalitet for den enkelte og god samfunns økonomi. Helsefremmende arbeid er å
gjøre folk i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst flere år fram i tid. I
arealdelen har arealdisponeringen o g bestemmelser om kvalitet betydning for
folkehelsa.

S tøy
I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging , T - 1442 , er det spesifisert at:
«I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det
aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal - og
transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike område r i
kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse
med støyfølsomt bruksformål».
Retningslinjen gir en åpning for å gjøre støyfaglige kompromisser av hensyn til
samordnet areal og transportplanlegging. Det er angitt som en f orutsetning at avvik
kun gjennomføres der kommunene har angitt avvikssoner i kommuneplanens
arealdel. Veilederen til retningslinjen (TA - 2115) utdyper hensyn som kan begrunne
slike avvik. Sentrumsformål vil være slike avviksområder.

5.8 Oppfølging – og forhold som skal avklares i senere regulering
Kommuneplanens arealdel skal gjelde fra 201 7 – 2030. Behov for revidering av
arealdelen skal tas opp til drøfting i kommunens planstrategi. I starten av hver
kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi , jf. plan - og
bygningsloven § 10 - 1 . Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen
skal prioritere i kommende fireårsperiode for å møte kommunens behov.

I planstrategien skal det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.
Tidligere var det krav om rullering av kommuneplanen hvert fjerde år, men nå skal
kommunen kun vurdere om det er behov for revidering. Planstrategien bør drøfte
strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Altså er dette en strategi som omfatter
hele kommunens virksomhet.

Ved neste revidering av arealdelen til kommuneplanen kan det antydes
utviklingsretninger som det vil være aktuelt å vurdere. Eksempelvis Tanbergmoen og
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videre mot Lisletta . V estover i Heradsbygda , men ikke mot Vestsiden pukkverk. I Åsa
er det utarbeidet eget utviklingsforslag som har en meget langsiktig utviklingsstrategi.

Det er ikke noe i veien for at innspill som i denne revideringen ikke er medtatt, vil
kunne spilles inn igjen i en neste revi dering.

Endringer i kommuneplanens arealbruk, for eks tilbakeføring kan også være aktuelt i
visse tilfeller .

Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kom muneplanen .

5.9 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet
Det kom inn mange innspill til planarbeidet. Først v urdert i en grovsiling, hvor 72
innspill ble tatt med videre i prosessen. Disse innspillene ble videre
konsekvensutredet (finsilt), og 52 inn spill ble foreslått innarbeida i revidert arealdel.

Tabellen nedenfor viser innspillene som er forkastet underveis, enten i grovsiling a
eller etter konsekvensutredning av innspillene.

Nr Innspill fra Innspillet omfatter Vurdering av innspillene
4 Anders H. Holte Fritidsbebyggelse ,

Smørhølkollen
Ikke tilknytning til eks. hytter
eler infrastruktur

6 Anders H. Holte Masseuttak Gravlimoen,
Nes

Neg. for landskap/nærmiljø
ikke i samsvar med NGUs
avgrnsning av forekomsten.

7 Dag Erik Henaug Masseuttak
Veslesetermoen, Nes

Ikke egnet for stort uttak,
men for eget bruk.

8 Jesper B. Henriksen 3 masseuttak nord for
Nes (B; C og D)

B,C og D skog i dag.
Allerede åpna uttak
prioriteres (A er ok)

9 Anders O. Holte Masseuttak Lindelia,
Nes

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

10 Brynjulf Holte Masseuttak Veltelia, Nes
(A,B,C og D)

Ikke egnet for stort uttak, A
ok for eget bruk, må avveies
mot hensyn til hytter.

11 Gunnar Skredshol Masseuttak Vestre
Bjonevatnet sør, Ådal

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

12 Anne Holte Brørby Masseuttak Storvika
Vestre Bjonevatnet, Ådal

Noen hytter i området.
Allerede åpna uttak
prioriteres

13 Anne Holte Brørby Masseuttak, knusing
Gråbeinbekken, Ådal

Allerede åpna uttak
prioriteres

15 Trond Helge og
Kristine Buttingsrud

Masseuttak Buttingsrud,
Ådal

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

20 Asle Oppen Fritidsbebyggelse Ådalsfjella ikke en del av
revisjonen, forkastet i
grovsilinga

25 Svelviksand AS Masseuttak Rognerud, Forkastet i grovsilinga
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Vestre Ådal
29 Granadeus AS

v/Olav Bjerve
Boliger Kvernvollen
Veme

Forkast et i grovsilinga

30 Erik Skogmo Boliger Harehaugveien A Forkast et i grovsilinga
31 Stephen, Robert og

Christopher
Palmstrøm

Boliger Harehaugveien B Forkastet i grovsilinga

32 Stephen, Roberg og
Christopher
Palmstrøm

Boliger Harehaugveien
58 - 60

Forkast et i grovsilinga

35 Anne Berit og Vidar
Grøtåsen

Boliger Gamle
Ringkollvei ved
Rosenhoff , Haugsbygd

Forkast et i grovsilinga

36 Torill og Sigvardt
Wennevold

Boliger Gamle
Ringkollvei Øst,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd, ikke
infrastruktur etablert

37 Ivar og Inger Næss
Mathiesen

Kårbolig
Gjermundboveien/Gamle
Ringkollvei

Forkast et i grovsilinga

38 Anne Grethe Quist
Eriksen

Bo liger
Gjermundboveien A,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd, ikke all
infrastruktur etablert

39 Anne Grethe Quist
Eriksen, Anette Quist
Aasen og Nina Quist
Theige

Boliger
Gjermundboveien B,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd . Ikke ekst.
bebyggelse og infrastruktur

40 Mona Haug Boliger Haug Forkast et i grovsilinga
41 Torunn Klækken Bolig Øvre Klekkenvei

18
Behandlet som dispensasjon
i 2014, ikke behov for
endring i arealdel en

42 Anders Tidemand -
Johannesen c/o
Tronrud Eiendom AS

Boliger ved Klækken
Hotell

Forkast et i grovsilinga

44 Eirik Gaarud Boliger Klekkenveien Forkas tet i grovsilinga
49 Fritz Bogen Boliger Ringkollveien,

øst for Bånntjern
Forkast et i grovsilinga

51 Liv Edel Marthin og
Kristen Klekken

Boligbebyggelse Ikke i tråd med ønsket
utb y gging i Haugsbygd, lite
omfang , dårlig lokalisering

52 Wenche Hafnor Boligbebyggelse Ikke i tråd med ønsket
utbygging i Haugsbygd, lite
omfang, dårlig lokalisering

53 Anders Tidemand -
Johannesen c/o
Tronrud Eiendom AS

Boliger Putten C Forkast et i grovsilinga

54 Viul Hovedgård AS Boliger Sætranggata Forkast et i grovsilinga
57 Sven Brun Masseuttak Vågård Forkas tet i grovsilinga
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59 Hans Tollef Solberg Næring Gjeiteryggen,
Hensmoen

Ikke pga jordvern,
naturmangfold og behov

61 Christian P . Mathisen Boliger Vågård Mulig konflikt med ny E16
63 Thor Myrvang Boliger Sørflaten Vågård Forkast et i grovsilinga
64 Bror Tollef Rognerud

m flere
Næring Eggemoen Skog av høg bonitet, store

arealer under regulering til
næring i samme område.
Mulig konflikt med E16.

66 Binyam Andersen Boliger Viul Forkast et i grovsilinga
75 Kristian Lundberg Boliger Ve Forkast et i grovsilinga
76 Tronrud Eiendom As Boliger ved Veien skole Meget sterke

landbruksinteresser
79 Conceptor

Eiendomsutvikling as
Boliger Petersøya Forkast et i grovsilinga

80 Regina Klouman
Mohn, Lars
Buttingsrud og
Fredrik W Skarstein

Boligområder Tandberg,
Hønefoss
Lars Buttingsrud (36/1)
ønsker å utv ikle alene.

Ikke tilknytning til eks.
boligområde. Meget sterke
landbruksinteresser i hele
området.

81 Randi Ødegaard Boliger Vesteren Forkast et i grovsilinga
87 Hans Damstuen c/o

Elisabeth Damstuen
Bolig Engene vei,
Nakkerud

Forkast et i grovsilinga

88 Even Stillerud og
Christian Saupstad

Boliger
Solumveien/Engene vei
Nakkerud

Forkast et i grovsilinga

89 Kari Hamremoen,
Berit Johannessen,
Sonja Burud og Tore
Opsahl

Boliger Nedre Fegriveien
A, Tyristrand

Forkast et i grovsilinga

91 Randi Synnøve
Rørhol t

Boliger Hovli, Tyristrand Anbefales ikke pga behov,
jordvern og støy

92 Roar Jørgensen AS
Skjærdalen Eiendom

Boliger Skjærdalen bruk,
Tyristrand

Forkast et i grovsilinga

95 Ulrik Dybdal Boliger Vælerenveien,
Tyristrand

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster på
Tyristrand

99 Opplysningsvesenets
fond

Næring
Styggedalskrysset

Forkast et i grovsilinga

100 Peter Aall Simonsen Boliger Knestangåsen,
Haugsbygd

Utenfor eksisterende
boligfelt, ikke infrastruktur.
Eksponert på topp av åsrygg

10 1 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Oppenåsen Forkast et i formannskapet
18.08.2015

10 2 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Branddalen Forkast et i formannskapet
18.08.2015

103 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Sørumsmarka Forkast et i formannskapet
18.08.2015
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6 Nærmere omtale av tettstedene og Hønefoss by

6.1 NES I ÅDAL

Grunnkretser Folketall 2015

Lindelia 36

Vestre Nes 247

Østre Nes 137

Skag nes 78

Totalt 498

Ca 2 % av Ringerikes befolkning
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6.1.1 Infrastruktur
Veg Det er etablert g/s - veg langs E16 i sentrum (fra kirka til boliger sør for

bensinstasjonen), samt langs Fv243 Hedalsvegen fram til
omsorgssenteret.

Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:

- E16 skolen - Valdresporten.

- E16 sørover mot av kjøring til Lundelandet.

- Fv243 Hedalsveien.

Vann og avløp Blir u tbygd med god kapasitet innen VA, gir mulighet for større utbygging
og boligvekst.

- Nytt kommunalt vannverk på vestsida - under planlegging.
- Nytt kommunalt renseanlegg – under oppføring.
- Privat vannverk på østsida.

Bran nvann kapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Skole Nes skole

Kombinert 1. - 10. trinn.

Fådelt

Elevtall 2014/2015: 36.

Kapasitet: 100 elever.

I kommunens handlingsprogram for 2017 - 2020 står det følgende:
Oppgradering av Nes skole er tatt ut av programmet i påvente av avklaring om
skolens framtid og mulig samarbeid med Sør - Aurdal .

Barnehage Nes barnehage : k ommunal , 16 plasser

6.1.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 84 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 21 8 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere.

I revidert arealdel er det foreslått 1 1 ,5 daa til fritidsbebyggelse og 31 daa til fritids - og
turistformål.

6.1.3 Utbyggingsmønste r – verdier og hensyn
Nes er et etablert lokalsamfunn med et relativt tettbygd sentrum, som er delt av
Begna og E1 6. Nes har næringsvirksomhet og boligfelt, samt mer spredt bebyggelse
i områdene rundt. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv m ark, og
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har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes
rasjonelt.

Nes har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene rundt
Nes sentrum er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige lan dbruksområder (A -
område). Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre viktige
samfunnsinteresser. Ingen av innspillene berører i dyrka mark direkte, men flere av
innspillene er i områder med dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjenno m åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturla ndskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre area lressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.

Område for hyttebygging er i utvikling i vest for Nes mellom Sperillen og Ådalsfjella.
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6.2 HALLINGBY OG ÅDAL

Ca 9 % av Ringerikes befolkning
*Innspill i Hen grunnkrets er behandla i kapittel 4 .5 Hønefoss slik at innspill i området Hensmoen blir
sett i sammenheng.

Grunnkretser Folketall 2015

Viker 154

Nyhus 105

Flaskerud 210

Somdalen 206

Skollerud 273

Hallingby 1092

Semmen 184

Hen* 448

Totalt 2672
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6.2.1 Infrastruktur
Veg Det er etablert G/S - veg i sentrum ved skole og butikk.

Undergang under E16.
Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Gamle Ådalsvei
- E16 fra bensinstasjonen til bussholdeplass
- E16 Hallingby - Skårflågan
- Hval bru
- Fv172 fra skolen, både nord - og sørover fra Skollerud.
Gjeldende kommuneplan viser aktuell korridor for ny veg utenfor
Hallingby sentrum , nord for Hvalsbruveien . Korridoren er uten
retts virkning . Vegløsning er vurder t nærmere i kommuneplanen og
foreslås nå tatt ut av arealdelen .

Vann og avløp Byggestopp på grunn av sprengt kapasitet på renseanlegget. Hallingby
renseanlegg skal overføres til Monserud renseanlegg når dette står ferdig
i 2018.

I mellomtida søkes det om ny utslippstillatelse for å kunne ta i mot 100
pe. ekstra. Det er satt av 200 000 - 300 000 kr for å kunne utbedre
renseanlegget.

Kapasitet på vann er OK.

Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, men vil ikke
kunne klare 50 l/s (krav til næringsbygg) pga. for lite høydebasseng.

Skole Hallingby skole

Kombinert 1. - 10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015 : 294
Kapasitet: 350

Barnehage Bondeheimen familiebarnehage: privat, 10 plasser
Hallingby barnehage: kommunal, 80 plasser
Hundremeterskogen familiebarnehage: privat, 6 plasser

Gravplass Hval kirkegård

Stort behov for nye urnegraver

Aktuelt utvidelsesområde: mot sør, gnr/bnr 273/45.

Ved utvidelse og etablering av nye gravfelt bør det vurderes om det er
behov for å sette av areal til et muslimsk gravfelt.

6.2.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 66 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 1 72 innbyggere.
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I revidert arealdel er det foreslått til sammen 11 daa for ny boligbebyggelse Foreslått
nytt areal vil gi ca 22 nye boenheter og dette kan romme 57 ny e innbyggere . I alt vil
potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi 230 nye innbyggere.

Det foreslås å avsette nytt areal for utvidelse av kirkegården med 6 daa.

På Ringmoen foreslås det avsatt 8,6 daa areal for næringsvirksomhet.

Buttingsrud cam ping forslås utvidet med 152, daa avsatt som fritids - og turistformål.

6.2.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Hallingby er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med boligfelt og
næringsvirksomhet av eldre og nyere dato. I Ådal er bebyggelsen mer spredtbygd,
med noe mer konsentrert bebyggelse for eksempel ved Ringmoen. Boligbebyggelsen
ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer
produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer , både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene
på begge sider av Ådalselva fra Hensmoen og nordover til Somdalen er i jordfaglig
vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A - område). Nydyring er også
aktuelt i dette området. I area lplanlegging må landbrukshensynet veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. Noen av innspillene i dette området berører
mindre områder med fulldyrka eller dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggin gen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.

Områder for hyttebygging ligger inne i egen kommunedelplan for Ådalsfjella, som sist
er revidert i 2011. Dette var ikke tema under revideringen av kommunepla nens
arealdel. Områder ved Samsjøen er regulert til hyttebygging og det forslås nytt
område for fritidsbebyggelse på Langtangen. Dette er i kommuneplanen fra 2007
LNF - område, men er utbygd med hytter.
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6.3 SOKNA

Grunnkretser Folketall 2015

Strømsodd 151

Kirkemoen 897

Tranby 146

Aker 147

Havik 29

Totalt 1370

Ca 5 % av Ringerikes befolkning.
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6.3.1 Infrastruktur
Veg M iljøgate gjennom Sokna sentrum.

G/S - veg langs Rv7 fra sentrum til Pukerudhagen .
Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Fv 178 Strømsoddveien
- Rv7
- Rv7: Kryssing ved Pukerudhagen, Lofthusundergangen og Skraperud.

Vann og avløp Kapasitet både på renseanlegg og vannverk til å kunne ta i mot en økt
befolkningsvekst.

Nytt vannverk er under bygging, ferdigstilles i 2016.

Tilfredsstiller brannvanndekning (20 l/s), og for sykehjemmet (50 l/s).

Skole Sokna skole

Kombinert 1. - 10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 201 4 /201 5 : 145
Kapasitet: Det gjennomføres en totalrenovering av skolen i 2015/2016.
Renovert skole er prosjektert for 250 elever.

Barnehage Kirkemoen barnehage: privat, 42 plasser
Sokna natur - og gårdsbarnehage: privat, 4 8 plasser

Gravplass Lunder kirkegård

Ikke behov for utvidelse av areal. Mulighet for etablering av nye gravfelt
innenfor dagens areal.

6.3.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 1 4 6 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 380 innbyggere.

Pukerudhagen , som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan , har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Dette området skal vurderes
nærmere.

Det er ellers relativt gode muligheter for fortetting innenfor eksisterende byggesone
på Sokna.

Den eksisterende skytebanen nord for Sokna sentrum planlegges nedlagt og ferdig
sanert i løpet av en 1 0 - årsperiode. Nytt skytebaneanlegg er under etablering i
Trampen. Dette vil kunne frigjøre et avsatt boligområde i nærheten av eksisterende
Sokna skytebane.

Det er foreslått avsatt ca. 240 daa areal for råstoffutvinning nord for Sokna tettsted.
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6.3.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Sokna er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet
og boligfelt av eldre og nyere dato. I forbindelse med utbygging av Rv7 er det etablert
miljøgate gjennom Sokna sentrum. Skolen er nylig rehabilitert. I Soknedalen for øvrig
er bebyggelsen mer spredtbygd. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer
uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at
jordbruket kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jo rd. Områdene
rundt Sokna sentrum og et belte langs elva Sogna er i jordfaglig vurdering definert
som svært viktige landbruksområder (A - område). Det vil si at landbrukshensynet skal
veies tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. Det er kun ett i nnspill i
dette området, og det berører dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifull e på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og
masseforekomster.
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6.4 T YRISTRAND/ASK OG NAKKERUD

Grunnkretser Folketall 2015

Sandaker 36

Stranden 655

Busund 66

Pjåkerud 257

Tyristrand 1329

Nakkerud 414

Stigsrud 285

Totalt 3042

Ca 10 % av Ringerikes befolkning
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6.4.1 Infrastruktur
Veg Det er etablert g/s - veg langs Rv35 Ask - Snyta og noen km fra Ask retning

Tyristrand.
Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Rv35: Snyta - Hønefoss, Ask - Tyristrand, Tyristrand - Nakkerud
- Fv 173 Sandaker - Sørgefoss
- Fv 162 Snyta/Mælingen/Bjerkemoen

Vann og avløp Tyristrand
- Nok kapasitet innenfor vann og avløp. Tyristrand vannverk er privat

anlegg.
- Avløp er kommunalt, føres til renseanlegget.
- Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Ask
- Avløp sen des til Monserud renseanlegg. Vann fra Ringerike vannverk.

Kapasitet et stor nok til å ta i mot økt vekst. Det foreligger planer om
å bygge et høydebasseng, og dette blir evt. realisert i ved større
boligutbygging.

Skole Tyristrand skole

Kombinert 1. - 10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 365
Kapasitet: 370 elever

Stranden skole ble lagt ned fra høsten 2014. Elever fra Stranden skolekrets sokner
nå til Tyristrand.

Barnehage Fegri familiebarnehage: privat, 10 plasser
Tyristrand barnehage: kommunal, 72 plasser
Solstad familiebarnehage: privat, 10 plasser

6.4.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 306 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 796 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes
nærmere.

På Nakkerud e r det foreslått avsatt 4,5 daa til fremtidig boligbebyggelse, på
Tyristrand foreslås ca. 51 ,5 daa avsatt til boligbebyggelse og på Ask 33,5 daa.

Til sammen vil dette utgjøre rundt 90 daa for ny boligbebyggelse. Foreslått nytt areal
vil gi ca 1 80 nye boenh eter (beregnet 2 enheter/daa) og dette kan romme 468 nye
innbyggere. I alt vil potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi ca 1 264 nye
innbyggere.



49

6.4.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Tyristrand er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentru m, næringsvirksomhet,
boligfelt av eldre og nyere dato og et aktivt jordbruk.

I områdene rundt Tyristrand er bebyggelsen mer spredtbygd, men med konsentrert
bebyggelse på Ask og Nakkerud. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer
uproduktiv mark, og har o pp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at
jordbruket kan driftes rasjonelt. Samtidig har det ved de siste
kommuneplanrevisjonene blitt tatt inn utbyggingsområder på dyrka mark. Dette har
bidratt til et press på å ta i bruk enda flere jordbruk sarealer til boligbygging.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områder
ved Ask og Tyristrand er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige
landbruksområder (A - område). Områder lenger sør ved Nakkerud er definer t som
viktige landbruksområder (B - områder). I A - områder skal landbrukshensynet veies
tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. I B - områder bør
landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal foreligge tungtveiende årsaker for
endra arealbruk .

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at d e utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Tyristrand og Ask har også et kulturlandskap som er verdifullt å ta vare på, både av
hensyn til jordbruk og stedets identitet og tilhørighet.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer
og verdifullt kulturlandskap. Flere av innspillene er uten sammenheng med de
etablerte boligfeltene i eksisterende kommuneplan. Slik utbygging vil være i strid med
overordn ede målsettinger for området, og vil redusere områdets kvaliteter som
kultur - og jordbrukslandskap. I tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og
boligbebyggelse.

Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil også gi et lite hensiktsmessi g
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av
infrastruktur, som skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med
bakgrunn i dette anbefales det ikke å åpne for omdisponering til boligformål i slike
områder.

I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må
sammenhengende grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og
reguleringsplaner.

Av andre arealressurser nevnes vann og vassdrag, friluftsområder, skogområder og
masseforekomster .
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Ved vu rdering av behovet for nye boligarealer på Ask legges det til grunn at det skal
skje en moderat utbygging som er tilpasset lokalsamfunnet og dagens infrastruktur.

Når det gjelder Tyristrand bør legges til rette for god sentrumsutvikling. Dette bør
fortrin nsvis skje på det avgrensede platået. I reguleringsplan vedtatt i 2006 legges
opp til en relativt høy utnyttelse av de noe begrensede arealene. I neste planperiode
bør behovet for og lokalisering av boligområder rundt Tyristrand sentrum vurderes på
nytt.

Verneverdig bygdetun Svenskerud, Nakkerud forslås avsatt som sone med angitte
særlige hensyn, kode H570 - bevaring kulturmiljø

Verneverdig Nikkelverk, forslås avsatt som sone med angitte særlige hensyn, kode
H570 - bevaring kulturmiljø.
Ringerike nikkelver k har en lang historie tilknyttet gruvedrift. Nikkelverket er det
eneste nikkelverket i fylket, og var et av verdens ledende nikkelverk på 1800 - tallet.
Kulturmiljøet omfatter et gruvelandskap som består av gruver og berghaller, vei - og
jernbanetraséer, sam t fundamenter etter en taubane og bygninger fra ulike perioder.
Ringerike kommune ønsker å bevare kulturminner, kulturmiljø og landskapskvaliteter
i Nikkelverkets nærmiljø. Dette omfatter eiendom gnr. 270/9 samt deler av
skogsområde på eiendommene gnr. 27 0/5, 270/10 og 261/20.
For å opprettholde landskapets særpreg skal det føres en restriktiv holdning til bl.a.
endring av eksisterende terreng ved oppfylling, planering og uttak av masser. Arbeid
og tiltak som utføres i forbindelse med formål som er i tråd med Nikkelverkets
virksomhet , samt stedbunden næring for øvrig, skal utøves med varsomhet og med
hensyn til landskapets karakter.

Det er særlig viktig å bevare tekniske kulturminner som er tilknyttet Nikkelverkets
virksomhet herunder: spor etter gruvedrif t, ruiner, bygninger, gamle stier og
ferdselsveier.

Ringerike kommune vil føre en restriktiv holdning for å sikre at nye tiltak gis en
utforming som ikke virker skjemmende i landskapet eller kulturmiljøets egenart.

Ringerike kommune vil ellers søke å bidra til å fremme kvalitetene ved opplevelser
landskap og kulturminner i samarbeid med grunneiere, Nikkelverket og
kulturminnemyndighetene samt frivillige lag/foreninger. Kommunen vil gjennom
rådgivning og kanalisering av virkemidler gjennom tilskuddsordninger m.m. søke å
fremme formålet med hensynssonen.
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6.5 HERADSBYGDA

Grunnkretser Folketall 2015

Borglund* 331

Heggen 364

Heradsbygda 2070

Totalt 2765

Ca 9 % av Ringerikes befolkning

*Borglund grunnkrets sokner delvis til Sokna skole og delvis til Helgerud skole.
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6.5.1 Infrastruktur
Veg Godt opparbeida infrastruktur med gangveger, undergang osv. i området rundt

skolen.

Vann og avløp Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Skole Helgerud skole

Barneskole 1. - 7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 221
Kapasitet: 300 elever

Barnehage Heggen barnehage , kommunal, 60 plasser
Heradsbygda barnehage, kommunal, 9 6 plasser

Gravplass Sokner delvis til Hønefoss og delvis til Veme.

6.5.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 39 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 101 innbyggere.

I revidert arealdel er det foreslått til sammen 1 20 daa for ny boligbebyggelse , da er
medregnet Sørflaten (Vågård). Foreslått nytt areal vil gi ca 2 40 nye boenheter
(beregnet 2 enheter/daa) og dette kan romme 624 nye innbyggere . I alt vil
potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi ca 725 nye innbyggere.

6.5.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Heradsbygda er et lokalsamfunn av nyere dato. Det meste av boligbebyggelsen er
etablert etter 1 970, som en satellittutbygging til Hønefoss by. Noe av hensikten var å
spare verdifulle jordarealer . Boligbebyggelsen er konsentrert, og ligger på mer
uproduktiv mark. Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere
boliger i Heradsbygda, med unntak av det som allerede fant es av utbyggingsklare
tomter.

Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF - områder og friområder i gjeldende
arealdel. Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014. Oppenåsen ligger i nær tilknytning til bo ligområder i
Heradsbygda, og har et godt utbygd sti - og løypenett.

Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at
områdene øverst i Bålerudmarka kan være utsatt for støy fra pukkverket under visse
forhold. Friområde og buffer mot pukkverk bør opprettholdes.
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6.6 HAUGSBYGD OG ÅSA

Grunnkretser Folketall 2015

Viul 316

Hval 443

Åsbygda 541

Nedre Haug 342

Øvre Haug 2325

Vegård 557

Totalt 4524

Ca 15 % av Ringerikes befolkning
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6.6.1 Infrastruktur
Veg Eksisterende:

- Utvida skulder langs Fv163.
- Sentrum, forbi skolen i retning Vang.
- Mot Klekken Hotell og Færdenmarka.
Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Fv241 Hadelandsveien
- Fv166 Viul/Knestang
- Fv169 Hvalssletta/Hvalsveien
- Ringkollveien
- Enkelte "snarveier" som er farlige er i bruk:

snarvei fra Hamna/Hemskogen – over Hadelandsveien – til
Linnerudveien/Færdenmarka.

Vann og avløp Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er varierende
trykk og kapasitet.

Skole Vang skole

Barneskole 1. - 7 . trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 293
Kapasitet: 340 elever.

Haugsbygd ungdomsskole

Ungdomsskole 8. - 10. trinn.
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 217
Kapasitet: 240 elever.

Vegård skolekrets sokner fra høsten 2015 til Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole. Dette er inntil ny barneskole på Benterud står klar.

Barnehage Almgrenda barnehage, privat, 38 plasser
Haug barnehage, kommunal , 55 plasser
Nedre Auren gårdsbarnehage, pr ivat, 7 0 plasser
Skogstjernen familiebarnehage, privat, 8 plasser
Smeden barnehage: p rivat , 62 plasser
Viul familiebarnehage, privat, 4 plasser
Åsatua naturbarnehage, privat, 34 plasser

6.6.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 81 ytterligere enheter i området. Med utgangspunkt i 2,6
personer per enhet kan dette romme 21 1 innbyggere.
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I revidert arealdel er det foreslått til s ammen 233 daa for ny boligbebyggelse ( inkl.
Åsa). Foreslått nytt areal vil gi ca . 932 nye boenheter (beregnet 4 enheter/daa) og
dette kan romme 2424 nye innbyggere. I alt vil potensialet fra 2007 - planen og
revidert plan kunne gi ca . 2630 nye innbyggere.

6.6.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Haugsbygd er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, boligfelt av eldre og
nyere dato og et aktivt jordbruk. I Åsa ønskes det satsing på lokalsamfunnet med nye
muligheter for utvikling. Boligbebyggelsen ligge r på mer uproduktiv mark, og har opp
gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes
rasjonelt. Kulturlandskapet er verdifullt å ta vare på, både av hensyn til jordbruk og
stedets identitet og tilhørighet. Av andre arealressurse r nevnes skogområder,
friluftsområder, Marka og pilegrimsleden.

En vesentlig del av Haugsbygd og Åsa er i jordfaglig vurdering definert som viktig og
svært viktige landbruksområder (A - og B - områder). I Åsa er i tillegg st r andarealene
langs Steinsfjorden viktig . I A - områder skal landbrukshensynet veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. I B - områder bør landbrukshensynene ha en
stor rolle, og det skal foreligge tungtveiende årsaker for endra arealbruk.
Jordvernhensynet har gjennom åra komm et sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet o g huser en rekke kulturminner.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksareale r
og verdifullt kulturlandskap. Noen er også uten sammenheng med etablerte boligfelt i
eksisterende kommuneplan. Slik utbygging vil være i stri d med overordnede
målsettinger , og vil redusere områdets kvaliteter som kultur - og jordbrukslandskap. I
tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og boligbebyggelse. Utbygging uten
sammenheng med etablerte boligfelt vil gi et lite hensiktsmessig ut byggingsmønster,
der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av infrastruktur, skoleveg,
tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med bakgrunn i dette anbefales det
ikke å åpne for omdisponering til boligformål i slike områder.

I område r hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må
sammenhengende grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og
reguleringsplaner.

Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskeli g med flere boliger i
Haugsbygd. I perioden fra 2007 - 201 5 er det utarbeid et flere reguleringsplaner for
boligutbygging i Haugsbygd. Flere utbyggingsprosjekter er også gjennomført.
Loeskollen kan nevnes som et eksempel på en vellykka etablering med et
leilighetskompleks nær sentrum. Det å kunne tilby varierte boligty per i samme
område gjør at innbyggere kan flytte innenfor samme område i ulike livsfaser. Dette
kan igjen bidra til å frigjøre eneboligtomter .
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6.7 HØNEFOSS

Ca 50 % av Ringerikes befolkning

Grunnkretser Folketall
2015

Sydsiden 1 534

Sydsiden 2 332

Sydsiden 3 546

Nordsiden 1 517

Nordsiden 2 724

Vesterntangen 641

Hengsle 272

Ullerål 1 688

Ullerål 2 997

Ullerål 3 817

Ullerål 4 1388

Vågård 368

Vestern 530

Nedre Eikli 753

Øvre Eikli 1170

Arnegård 514

Norderhov 1167

Høyby 574

Veien 1 838

Veien 2 97

Follum 834

Ve 496

Totalt 14 797
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6.7.1 Infrastruktur
Veg Generelt er det er et godt utbygd gang - og sykkelvegnett i Hønefoss.

Sykkelvegnettet i Hønefoss ble kartlagt i 2013 i regi av Statens vegvesen.
Det ble blant annet konkludert med følgende:
- Behov for vedlikehold langs hele hovedsykkelvegnettet.
- Mangelfull skilting for syklister.
- Behov for nye lenker (bruer) for myke trafikanter over elva.
- Manglende tilbud for syklister gjennom sentrum.
- Mange gode lenker ut av sentrum.
I noen områder har elever rett på skyss pga. særlig farlig eller vanskelig
skoleveg. Dette gjelder:
- Henshellinga/Risesletta – Hønengata
- Plassveien/Ruaveien
- E16 fra slutt på gangvei ved Nærstad retning Eggemoen.

Vann og avløp Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

Brannvann kapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, og
næringsbygg 50 l/s. Merk; det er ikke alle steder disse kravene er
tilfredsstillende, i og med det fra gammelt var krav til 11 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er varierende
trykk og kapasitet .

Skole r Ullerål skole

Barneskole 1. - 7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 306
Kapasitet: 350 elever
Vedtatt utbygd til 600 elever

Hov ungdomsskole

Ungdomsskole 8. - 10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 243
Kapasitet: 250

Hønefoss skole

Barneskole 1. - 7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 225
Kapasitet: 280
Vedtatt nedlagt når Ullerål skole er bygd ut til kapasitet 600 elever

Eikli skole
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Barneskole 1. - 7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 192
Kapasitet: 225
Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

Veien skole

Barneskole 1. - 7. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 2 14
Kapasitet: 225

Veienmarka ungdomsskole

Ungdomsskole 8. - 10. trinn
Fulldelt
Elevtall 2014/2015: 252
Kapasitet: 300

Kirkeskolen

Barneskole 1. - 7. trinn
Fådelt
Elevtall 2014/2015: 90
Kapasitet: 100
Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

Barnehage r Almemoen FU S barnehage: privat, 96 plasser
Blåbærskogen barnehage: privat, 85 plasser
Dalsbråten barnehage, privat, 54 plasser
Eikli barnehage, kommunal, 99 plasser
Espira Hovsmarka, privat, 84 plasser
Espira Trygstad, privat, 67 plasser
Hov barnehage, privat, 80 plasser
Hvervenmoen barnehage, kommunal, 68 plasser
Hønefoss barnehage, kommunal, 129 plasser
Tolpinrud barnehage, privat, 101 plasser
Ullerål barnehage, kommunal, 36 plasser
Veien barnehage, kommunal, 51 plasser
Vesleveien familiebar nehage, privat, 10 plasser

6.7.2 Utbyggingspotensial
Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 21 44 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 5574 inn byggere.

I revidert arealdel er det foreslått til sammen 1 46 daa for ny boligbebyggelse ( ekskl.
Krakstadmarka) . Foreslått nytt areal vil gi minimum 300 nye boenheter (beregnet 4
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enheter/daa) og dette kan romme 3120 nye innbyggere, i alt vil dette kunne gi ca .
8694 nye innbyggere.

D et er kartlagt et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by (Rambøll 2011). Her er
benyttet utnyttelsesgrad på mellom 20% og 50% og bygningshøyder fra to til fire
etasjer med inntrukke t femteetasje. Anslagene tilsier at det kan realiseres rundt 6300
boliger og 3 21000m2 næringsareal i Hønefoss. Potensialet for Hvervenmoen og
Krakstadmarka er ikke medtatt. Anslaget om 6300 boliger i Hønefoss kan gi i
overkant av 16 000 innbyggere.

6.7.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn
Hønefoss er en handelsby og
regionsenter. Byen er relativt
langstrakt, og strekker seg ca
4 km fra Øvre Hønengata til
Hvervenmoen. Sentrum
defineres ofte som "mellom
bruene".

Om lag halvparten av
Ringerikes innbyggere bor i
Hønefoss - området.
Hovedtyngden av boliger er
lokalisert i og rundt sentrum
(se illustrasjon).

Gjeldende kommuneplan har
et potensial på over 2000 nye
enheter i Hønefoss. Det er
blant annet planlagt en ny
by del – Krakstadmarka – med
ca 800 enheter. I tillegg
kommer evt. to nye
boligområder som Kommunal -
og
m oderniseringsdepartementet
har innsigelse til pga . jordvern.

D et er kartlagt et betydelig
for tettingspotensial i Hønefoss
by (Rambøll 2011), her
opereres det med et
boligpotensiale på rundt 6300
boliger, som kan gi 16 000
innbyggere.

Illustrasjon utarbeida av Asplan viak

De største arbeidsplass - konsentrasjone ne i Ringerike er Hønefoss sentrum, Eikli,
Hvervenkastet, Hvervenmoen og Hensmoen.
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Det har over lang tid vært et mål å satse på Hønefoss by. I ny samfunnsdel er det et
mål at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.

Rundt Hø nefoss by er det også verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og
dyrkbar jord. En del områder rundt byen er i jordfaglig vurdering definert som svært
viktige landbruksområder (A - område) . Det vil si at landbrukshensynet skal veies
tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser.

Jordver nhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
de utgjør også en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, s kogområder og
masseforekomster.

F remtidig trase for avlastningsveg gjennom Hønefoss er i arealde len f ra 2007 avsatt
som alt. V2 , men er tatt ut i høringsforslaget. Igangsatt områderegulering for
Hønefoss vil omfatte analyser og vurderinger av kommunikasjonssystemene i byen.
Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. En vedtatt
områderegulering vil dermed gjelde foran kommuneplanens arealdel . Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen, jf.
pbl. § 1 - 5.
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Sammendrag 

Kommuneplanens arealdel var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai - september 2017. 

Kommunen har mottatt totalt 67 uttalelser til planen, disse følger vedlagt denne saken.  

 

Innledning / bakgrunn 

Høring og offentlig ettersyn av planforslaget 

Formannskapet 2 vedtok 25.04.2017 at forslag til kommuneplanens arealdel 2017-2030 skulle 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det ble samtidig vedtatt å ta ut to 

boligområder som det heftet innsigelse ved i kommunedelplan for Krakstadmarka. 

Arealplankartet ble korrigert i forhold til dette og planforslaget ble varslet i brev 19.05.2017, 

og videre kunngjort i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Høringsfristen var satt til 

25.08.2017. Regionale myndigheter ba om utsatt frist til 08.09.2017, og rådmannen har 

mottatt innspill fram til denne datoen.  

 

17.08.2017 holdt Areal- og byplankontoret åpen kontordag, hvor det var mulig å få 

informasjon og stille spørsmål om kommuneplanen og områderegulering for Hønefoss. 

Kontordagen var godt besøkt.  

 

Det er ved høring og offentlig ettersyn statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse 

til planforslaget. Privatpersoner og andre kan komme med merknader til forslaget. Vi har 

mottatt 67 uttalelser til planen. Av disse er 36 fra privatpersoner og selskaper, 16 fra offentlige 

myndigheter og nabokommuner og 15 fra ulike lag, foreninger og lokale politiske partier. 

Vedlagt følger samtlige uttalelser (uten tilhørende vedlegg). Uttalelsene er sortert alfabetisk. 

Vedlegget Oversikt over høringsuttalelser viser hvem som har avgitt uttalelse.  

 

Innsigelser 

For å sikre at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt, kan statlige fagmyndigheter og 

fylkeskommune fremme innsigelse til planforslaget. Nabokommuner har innsigelsesrett når 



- 

planen påvirker viktige forhold i nabokommunen. En innsigelse skal begrunnes og gjøre rede 

for de statlige føringene som ligger til grunn for innsigelsen.  

 

Dersom kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen, skal fylkesmannen mekle. Dersom 

innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen, så er ikke 

kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes til fylkesmannen, og videre til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementets avgjørelse kan 

ikke påklages.  

 

I denne saken foreligger det innsigelse fra 5 myndigheter:  

 

Innsigelsesmyndighet Tema for innsigelse 

Buskerud fylkeskommune 

 

Innsigelse til 2 konkrete områder med grunnlag i konflikt 

med automatisk fredete kulturminner.  

 

Fylkesmannen i Buskerud - Innsigelse til 12 konkrete byggeområder med 

grunnlag i nasjonale føringer for samordna areal- 

og transportplanlegging, jordvern og mål om 

redusert klimagassutslipp.  

- Innsigelse til byggeområde for bolig ved 

Pukerudhagen på Sokna, som omfatter dyrka 

mark.  

- Innsigelse til byggeområde FT2 ved Nes i Ådal 

med grunnlag i ivaretakelse av vassdrag med 

tilhørende vassdragsbelte. 

- Innsigelse til omdisponering av lekeareal til næring 

ved Ringmoen skole, av hensyn til barn og unges 

interesser.  

 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

Fare for flom og skred. 

Statens vegvesen som 

fylkeskommunal vegmyndighet 

Krav om konsekvensutredning ikke oppfylt.  

Statens vegvesen som statlig 

vegmyndighet 

Manglende trafiakale vurderinger knytta til nye 

byggeområder. 

 

Samordningsforsøk 

Buskerud deltar i regjeringas forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser. I dette 

forsøket skal fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra statlige fagetater 

er tydlig forankra i lov, forskrift eller retningslinjer. Fylkesmannen skal også samordne 

planfaglige råd. Fylkesmannen skal foreta en samla vurdering av alle innsigelser, og ta stilling 

til hvilke innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen har anledning til å avskjære en innsigelse 

på visse betingelser.  

 

Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen som fylkeskommunal vegmyndighet er ikke en 

del av samordningsforsøket. Fylkesmannen i Buskerud har i denne saken vurdert innsigelsene 

som er fremmet av Statens vegvesen som statlig vegmyndighet, Norges vassdrags- og 

energidirektorat og Fylkesmannen.  
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Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å avskjære noen av innsigelsene, og mener 

planforslage strider mot nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen forutsetter at 

kommunen følger opp innsigelsene, og samarbeider med de ulike etatene for å finne løsninger. 

Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har myndighet til å trekke 

innsigelsene.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet har siden oppstarten av planarbeidet i 2013 behandlet en rekke saker i 

forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Siste aktuelle vedtak ble fattet 25.04.2017:  

 

1. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2017 – 2030, datert mars 2017, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. 

2. Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill. 

3. Til sluttbehandling av arealdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert 

innkomne høringsuttalelser og merknader, og foreslå nødvendige justeringer. 

4. De to boligområdene i Krakstadmarka som det hefter innsigelser ved, utgår i 

arealdelen av kommuneplanen. 

 

Rådmannens vurdering 

Videre prosess 

Rådmannen vil videre gå gjennom uttalelsene som er mottatt, og utarbeide en oppsummering 

og vurdering av hver enkelt uttalelse. I vurderingen vil det framgå hvordan rådmannen 

anbefaler at uttalelsene følges opp, herunder om det er behov for ytterligere utredninger eller 

om det bør gjøres endringer i planforslaget som følge av uttalelsene. Formannskapet vil få en 

egen sak med rådmannens vurdering av uttalelsene.  

 

Når det gjelder innsigelsene vil rådmannen etter å ha vurdert disse, gå i nærmere dialog med 

aktuelle myndigheter for å vurdere hvordan disse skal løses. Denne prosessen kan være 

tidkrevende.  

 

Dersom det skal gjøres endringer i planforslaget som ikke har vært på høring eller offentlig 

ettersyn, må disse tas opp til ny behandling med påfølgende ny høring og nytt offentlig 

ettersyn. 

 

Det er kommunestyret som til slutt skal vedta kommuneplanen. Etter vedtak skal planen 

kunngjøres. Det er ikke anledning til å klage på kommunestyrets vedtak om kommuneplanens 

arealdel.  

 

Vedlegg 

Oversikt over uttalelser: 

AKA AS 

Amundsen, Martin 

Andresen, Frode 

Bane Nor 

Baug, Hanne og Kjell  

Brentebråten og Lundberg på vegne av Hanna Olaug Lundberg 

Buskerud fylkeskommune 

Buttingsrud, Lars 

Direktoratet for mineralforvaltning 
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Eid, Tor og Kristin Bjerkestrand Eid 

Eierfellesskapet Berg Østre v/Otto Krog 

Fleten, Kaare 

Forsvarsbygg 

Fossekallen IL og Ringerike o-lag 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Buskerud - samordna uttalelse fra regionale myndigheter  

Hafnor og Klækken 

Hole kommune 

Holte, Anders H 

HSK Håndball 

Hval, Espen 

Jevnaker kommune 

Jørgensen, Trond - REO Bygg AS 

Martinsen, Johnny og May Aagesen 

Martinsen, Åsmund 

Mathiesen, Christine Næss 

Mattilsynet 

Miljøpartiet de grønne, Ringerike 

Miljøvernforbundet Hønefoss 

Mohn, Kathinka 

Norderhov Sogneselskap 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Norsia vel 

Nymoen vel 

Oppen, Asle og Michael Andreas 

Opplysningsvesenets fond 

Oslo kommune 

Pedersen, Jan og Siv Hege Nordhaug 

Pedersen, Roy og May Janne Botha Pedersen 

Ring Bolig - Robert Junge og Per Olav Nordeng 

Ringerike arbeiderparti 

Ringerike Høyre 

Ringerike kommune, Landbrukskontoret 

Ringerike kommune, Miljørettet helsevern 

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning 

Ringerike senterparti 

Ringerike venstre 

Rosenberg, Maria og Øyvind Hansen 

Rua, Siri 

Røseth Hansen, Veslemøy og Thomas  

Simonsen, Petter Aall 

Skogmo, Erik 

Sola, Espen og Tove Smerud 

Solberg, Hans Tollef 

Statens vegvesen, fylkeskommunal vegmyndighet 

Statens vegvesen, statlig vegmyndighet 

Strande, Per 

Strande, Per og Øystein Frøyshov 



- 

Strømsodd og Berger 

Støen, Hans Anton 

Teigland, Dag Olav 

Terje Røste 

Tronrud Eiendom  

Tyristrand Landsbyforening 

Veme menighetsråd 

Øyangen vel 

Åsa vel 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Konstituert leder areal- og byplankontoret: Line Østvold 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen og Guro Li 
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Ringerike kommune - kommuneplanens arealdelzOtT - 2030

offentlig ettersyn - uttalelse fra Buskerud fylkeskommune

Viser til høring av Kommuneplanens arealdel 2Ot7-2O3O for Ringerike kommune med høringsfrist
25. august 2017. Fylkeskommunen behandlet sak om høringsuttalelse i fylkesutvalget 23. august.
Vi oversendte melding om fylkesutvalgets vedtak til kommunen i påvente av godkjent protokoll i

vår epost av 25. august.

Vedlagt følger særutskrift av protokollen.

Fylkesutvalget fattet følgende vedtak:

1

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for ã

fØlge o pp o reo Ip lo nle gg inge n.

2
Fylkesutvolget mener kommunens areolbruk tydeligere må støtte opp om ô skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbonen for ã sikre ot banen nå omsider realiseres. Kommunen må
derfor prioritere boligvekst rundt stosjonen / HøneÍoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder
følgelig ot det åpnes opp for nye store boligområder i Hougsbygd og Herodsbygdo i denne
kommuneplonrevisjonen. Fylkesutvalget onbefaler ot behov for nye boligområder itettstedene
kon vurderes etter ot omrãdeplonen for Hønefoss er vedtatt og en har tott stilling til fortetting,
tronsformosjon og tronsportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering ov
kommuneplanen etter ot områdeplonen er vedtatt for ã sikre en god areolutvikling samlet sett

for kommunen.
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Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer orbeidet med omrâdeplon for
Hønefoss. Fylkesutttolget anbefoler ot kommunen tor oktivt grep om orealene i Hønefoss

sentrum og bôndlegger omrãdet i pövente ov vedtok av områdeplonen. Kommunen kon på en
god måte håndtere ploner og tiltak som kommer opp mens orbeidet med områdeplonen
pågår.
4
Kommunen mâ prioritere fortetting og tronsformosjon i HøneÍoss og begrense nye

byggeomrãder utenfor sentrum. Sykkel, gonge og kollektiv mö prioriteres.

5
Fylkesutvalget forutsetter at kommunen Íølger opp regionole føringer i regionale ploner i
kommuneplonen. Fylkesutttolget ber kommunen tydeliggjøre de regionale plonene som gjelder

for kommunen og hvordon disse er ivøretott i plonen.

6
Fylkeskommunen fremmer innsigelse tilområdene 87 og N2 pã grunn av konflikt med

o uto moti sk fred ete kultur mi n ne r.

87: Boligomrãde pd Trygstod, HøneÍoss pã grunn av konflikt med automotisk fredet grovfelt,

automatisk fredet gravhoug og på grunn dv konflikt med kulturmiliø med svært hØY

verneverdi.
N2: Næringsomrãde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automotisk lredet

fongstonlegg.

7
Fylkesutttolget slutter seg til foglige rãd til kommuneplonens orealdelfor Ringerike kommune

slik de er redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om ã innorbeide disse i plonen.

I
Fylkesutttolget registrerer ot plonen legger opp til nedbygging ov 775 daa fulldyrko jord, 650

dao dyrkbor jord og 47 doa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere

areolbruken ov disse omrâdene. Fylkesutvalget oppfordre til å sørge for erstotningsjord med

tilsvorende produksjonsevne for oreolene som absolutt må gå topt.
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Videre oppfølging av lkeskommunens høringsuttalelse
Fylkeskommunen ber om et snar lig møte med Ringerike kommune i oppfølgingen av
fylkeskommunens høringsuttalelse med sikte på å finne løsninger på fremmet in n sigelse til
byggeområde B7 og N2, se vedtakspunkt nr. 6, samt en gjennomgang av øvrige punkter i vedtaket
og de faglige råd som fremgår av saksfremstillingen.

Vi ber om at spørsmål i saken rettes til unde eg nede.

Med venn lig hilsen

Hilde Reine
teamleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ved legg:
1 Særu tskrift Ringerike kommune - kommunepla nens arealdel 2017 - 2030 offentlig

ettersyn

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
RIKSANTIKVAREN Postboks 8196 0034 OSLO

DEP
Statens vegvesen Region Se iceboks 4808 ARENDAL
Sør 723
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BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

Vår saksbehandler
Vår referanse

Saksframlegg

Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61
2OL7/L4OL2-6

UTVALG UTVALGSSAK MøTEDATO

Fylkesutvalget 66/L7 23.08.20L7

Vedlegg:
1 Vedlegg om nyere tids kulturminner - utdyping til saksfremlegg
2 Forslag til planbeskrivelse
3 Forslag til plankart - kommuneplanens arealdel Ringerike

kommune

Ringerike kommune - kommuneplanens arealdel2OI T -

2030 offentlig ettersyn

Ringerike kommune hor utarbeidet forslog til kommuneplanens arealdel 2017-2030.
Gjeldende kommuneplon er fro 2007. Utbygging ov Ringeriksbanen og E76 gír
kommunen muligheter for å øke attraktiviteten for tilflytting, næríngsutvikling og
verdískaping. Kommuneplanens oreoldel er et av flere viktig verktØy for kommunen for ö

følge opp dette. Gjennom oreolplanleggingen forventes det ot Ringerike kommune
bidrar til å støtte opp under de stotlige samferdselsinvesteringene og at kommunen

følger opp med god og somordnet bolig-, oreal- og transportplanleggíng.

Forslag

L

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for å følge
opp arealplanleggingen.

2

Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må støtte opp om å skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor
prioritere boligvekst rundt stasjonen / H6nefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at det åpnes
opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda idenne kommuneplanrevisjonen.
Fylkesutvalget anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at
områdeplanen for Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og

transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering av kommuneplanen etter at
områdeplanen er vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett for kommunen.
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3

Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer arbeidet med områdeplan for Hønefoss.
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området i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan på en god måte håndtere planer og

tiltak som kommer opp mens arbeidet med områdeplanen pågår.

4
Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon ¡ Hønefoss og begrense nye byggeområder
utenfor sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.

5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen følger opp reg¡onale føringer i regionale planer i

kommuneplanen. Fylkesutvalget ber kommunen tydeliggjøre de regionale planene som gjelder for
kommunen og hvordan disse er ¡varetatt i planen.

6

Fylkeskommunen fremmer innsigelse til områdene 87 og N2 på grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner.

87: Boligområde på Trygstad, Hønefoss på grunn av konflikt med automatisk fredet gravfelt,

automatisk fredet gravhaug og på grunn av konflikt med kulturmiljø med svært hØy verneverdi.
N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automatisk fredet
fangstanlegg.

7

Fylkesutvalget slutter seg til faglige råd til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune slik de er
redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om å innarbeide disse i planen.

Behandling i Fylkesutvalget - 23.08.2017

På vegne av samarbeidspartiene la representanten Olav Skinnes (Spl følgende forslag:

Nytt pkt.8

Fylkesutvalget registrerer at planen legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar
jord og 47 daa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere arealbruken av disse

områdene. Fylkesutvalget oppfordre til å sørge for erstatningsjord med tilsvarende produksjonsevne for
arealene som ãbsolutt må gå tapt.

På vegne av MDG la representanten Hanne Lisa Matt (M DGI følgende forslag

Fylkesutvalget vil påpeke at Ringerike kommune baserer sin planlegging på en befolkningsvekst som
langt overstiger framskrivningene. Kommunen opererer dermed med hØyt antatt arealbehov som

dekkes inn ved å unødig sette av LN FR områder og dyrka mark til boligformå|, noe som strider mot
nasjonale og regionale føringer. I lys av dette, og i påvente av endelig reguleringsplan for
Ringeriksbanen/F16 (som også vil ta betyrlelig av dyrka mark) og områdeplanen for Hpnefoss, samt
fylkesmannen sin landbruksfaglige vurdering av arealene som nå foreslås utbygd på regulerte LN FR

områder og grøntstruktur, fremmer folkesutvalget innsigelse til områdene Heradsbygda 815-17,

Haugsbygda Bt9-27 og Trygstad 86.

På vegne av H og KrF la representanten Rune K¡ølstad (H) følgende forsalg.



Som rådmannens forslag med den endring at punkt 2 og7 utgår.

Avstemming

Fylkesrådmannens pkt 1, 3, 4, 5 og 6: Enstemmig vedtatt
Fylkesrådmannens pkt 2 og 7 : 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer og ble vedtatt.
Skinnes sitt forslag, pkt 8: 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer og ble vedtatt.
Matt sitt tilleggsforslag:74 mot 1 (M DG) stemme og falt.

Vedtak

L

Fylkesutvalget mener det er svært viktig at Ringerike kommune får et oppdatert planverk for å følge
opp arealplanleggingen.

2

Fylkesutvalget mener kommunens arealbruk tydeligere må stØtte opp om å skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbanen for å sikre at banen nå omsider realiseres. Kommunen må derfor
prioritere boligvekst rundt stasjonen / Hpnefoss sentrum. Fylkesutvalget fraråder følgelig at det åpnes
opp for nye store boligområder i Haugsbygd og Heradsbygda i denne kommuneplanrevisjonen.
Fylkesutvalget anbefaler at behov for nye boligområder i tettstedene kan vurderes etter at
områdeplanen for Hønefoss er vedtatt og en har tatt stilling til fortetting, transformasjon og

transportsystemet. Ringerike kommune bør legge opp til en rask rullering av kommuneplanen etter at
områdeplanen er vedtatt for å sikre en god arealutvikling samlet sett for kommunen.

3

Fylkesutvalget forventer at Ringerike kommune prioriterer arbeidet med områdeplan for Hønefoss.
Fylkesutvalget anbefaler at kommunen tar aktivt grep om arealene i Hønefoss sentrum og båndlegger
området i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan på en god måte håndtere planer og
tiltak som kommer opp mens arbeidet med områdeplanen pågår.

4
Kommunen må prioritere fortetting og transformasjon i Hønefoss og begrense nye byggeområder
utenfor sentrum. Sykkel, gange og kollektiv må prioriteres.

5

Fylkesutvalget forutsetter at kommunen følger opp regionale føringer i regionale planer i

kommuneplanen. Fylkesutvalget ber kommunen tydel¡ggjøre de regionale planene som gjelder for
kommunen og hvordan disse er ivaretatt i planen.

6

Fylkeskommunen fremmer innsigelse tilområdene 87 og N2 på grunn av konflikt med automatisk
fredete kulturminner.
87: Boligområde på Trygstad, HØnefoss på grunn av konflikt med automatisk fredet gravfelt, automatisk
fredet gravhaug og på grunn av konflikt med kulturmiljø med svært hØy verneverdi.
N2: Næringsområde ved jernbane Hensmoen på grunn av konflikt med automatisk fredet fangstanlegg.

7

Fylkesutvalget slutter seg t¡l faglige råd til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune slik de er
redegjort for i saksfremlegget og ber kommunen om å innarbeide disse i planen.

8
Fylkesutvalget registrerer at planen legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord, 650 daa dyrkbar
jord og 47 daa innmarksbeite til boligformål og ber kommunen om å revurdere arealbruken av disse



områdene. Fylkesutvalget oppfordre t¡l å sørge for erstatningsjord med tilsvarende produksjonsevne for
arealene som absolutt må gå tapt.

Buskerud flilkeskommune
Georg N. Smedhus

fylkesrådmann

Bakgrunn

Forslag til kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune er lagt ut på hØring og offentlig ettersyn
Gjeldende kommuneplan er fra 2007. Kommunen startet arbeidet med revisjon av kommuneplanen i

2013. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i april 2015. Kommunal
planstrategi ble revidert i 2OL6 for perioden 2OL6-2O2O og kommuneplanens samfunnsdel er førende
for arealdelen.

Ringerike kommune har drøftet arealdelen i regionalt planforum 24. mai 2017 etter vedtak om høring

og offentlig ettersyn av planforslaget.

Ringerike kommune har også varslet oppstart av områderegulering av Hønefoss sentrum med høring av

forslag til planprogram. Planarbeidet skal legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss,

som et attrakt¡vt, kompakt og bærekraftig regionsenter.

Fylkeskommunen uttalte seg til kommuneplanens samfunnsdel i sak 7/15 i fylkesutvalgets møte
28.OL.IOLS og til kommunal planstrategi og varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel i brev av
16.05.2013.

I tråd med sams vegadministrasjon og vedtatt strateg¡ for forvaltning av fylkesveiene i Fylkesvegstrotegi
2074-2023, uttaler Statens vegvesen seg som fylkeskommunens fagorgan til kommuneplaner.

Hjemmelsgrunnlag / rettsregler
HØring og offentlig ettersyn av kommuneplanen skjer i henhold til plan- og bygningsloven 5 tL-L4.
Høringsfristen er 25. august 2017.

Jfr. plan- og bygningsloven 5 11-1 andre ledd skal kommuneplanen ivareta både kommunale, regionale

og nasjonale interesser. Jfr. plan- og bygningsloven 5 3-5 fastsettes statlige planretningslinjer og
planbestemmelser, samt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. En rekke

sektorlover legger i tillegg føringer for planleggingen.

Jfr. plan- og bygningsloven 5 8-2 skal regional plan legges til grunn for kommunal planlegging.

Gjeldende regionale planer fremkommer av regional planstrategi.

Rundskriv H-21L4 gir retníngslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Rundskrivet
vektlegger at kommunen skal ha god dialog med statlige og regionale etater i planprosessen slik at

kommunen så t¡dl¡g som mulig i planprosessen og før planen er klar for offentlig ettersyn.

Samferdselsdepartementet har i sitt oppdragsbrev av 30. august 2015 t¡l Ringeriksbanen og E16

Høgkastet - Hønefoss gitt en tydelig forventning til at lokale myndigheter i samarbeid med

transportetatene bygger opp under investeringen gjennom aktuelle virkemidler på sine

ansvarsområder.



Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sin avgjØrelse i saken om innsigelse til
kommunedelplanen for Krakstadmarka av 7. april 2017 tydeliggjort at det er viktig at kommunen legger
til rette for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone, og begrenser nye
byggeområder utenfor sentrum. Departementet peker på at kommunen gjennom arbeidet med
kommuneplanens arealdel og områdeplan for Hønefoss har gode muligheter for en samlet vurdering av

fortettingspotensialet og behovet for nye utbyggingsområder.

Om planforslaget

Forslag til ny arealdel har tatt utgangspunkt i kommuneplanen fra 2OO7 og er utviklet med bakgrunn i

ny samfunnsdel, fastsatt planprogram, mottatte innspill og diverse utredninger som er en del av
planarbeidet. I planarbeidet har kommunen mottatt en rekke arealinnspill, gjennomført gjestebud,
barnetråkkregistrering ved Hallingby skole og medvirkningsdag på Hov ungdomsskole, samt åpne møter
med både lokale foreninger, lokalsamfunn og med næringslivet. Det er utarbeidet en rekke
temautredninger til kommuneplanarbeidet.

Gjeldende kommunedelplaner for Ãdalsf¡ella og Krakstadmarka er innarbeidet i planforslaget på et
mindre detaljert nivå slik at kommuneplanens arealdel skal omfatte hele kommunens areal.

Arealdelen består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensvurdering.
Kommuneplanen gir en god overordnet oversikt over verdier og hensyn i tettstedene/ lokalsamfunn og

i Hønefoss by

Samfunnsdelen legger til grunn en vekstfaktor på 1 % (ca.300 nye innbyggere pr. år) i perioden 2015-
2018. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en høyere vekst videre fram mot
2030. Fra 2020 til 2030legger kommunen tilgrunn en vekst pâ2,5 % (ca" 800 nye innbyggere pr. år) når
samferdselsprosjektene Ringeriksbanen og ny E16 er realisert. Kommunens målsetning er å være
40.000 innbyggere ¡ 2030 (29.800 pr. 1. januar 2016). SSBs hovedalternativ (M MM M) for
befolkningsframskrivingen viser en vekst i befolkningen på om lag 3.300 personer.

Planforslaget inneholder i hovedsak nye utviklingsområder for boligbebyggelse (1.115 daa). Kommunen
vurderer et behov for 3.850 boenheter fram mot 2030 for å møte målsetningen om en befolkningsvekst
på 10.000 personer. Det er vedtatt at befolkningsveksten skal fordeles med 70 % til Hønefossområdet
og30 % i tettstedene/ lokalsamfunn. For næring avsettes det 150 daa til nye næringsområder i tillegg til
potensialet i gjeldende kommuneplan (rundt 5.540 daa) og pågående områderegulering for
Follummoen (ca. L.770 daa). Det avsettes mindre nye arealer til fritidsbebyggelse (11,5 daa) og til
fritids- og turistformål (184 daa). Forslaget legger opp til nedbygging av 115 daa fulldyrka jord og 650
daa dyrkbar jord.

Re gi ono le fgri n ge r for plan a rbei det

Regionale planer er retningsgivende for kommunal planlegging. I forslag til plan fremkommer det ikke
hvilke regionale planer som gir førin5er for kommuneplanarbeidet og hvordan disse er fulgt opp i

planforslaget. Fylkeskommunen ber om at kommuneplanen oppdateres med en oversikt over vedtatte
regionale føringer og at det fremkommer hvordan disse er fulgt opp.

- Regional planstrategi for Buskerud 20t7-2020
- Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping
- Regional plan for kunnskapssamfunnet
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomm a 20L6-2O2L
- Regional plan for kulturminnevern
- Fylkesdelplan for handel service og senterstruktur i Buskerud



Kollektivtransportplan for Buskerud fylke - utvikling mot 2030
Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud

A¡'beidet med Regionai pian fr¡i. areai og traÍrspo¡.t i tsuske¡'uri pågåi'og foi'siag tii piair er iagt ut på

offentlig ettersyn sommeren 2017. Ringerike kommune har deltatt i dette planarbeidet. Det forventes
et vedtak av planen ved årsskiftet 2OL7 /2Ot8. Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i

Buskerud vil utgå når Regional plan for areal og transport vedtas. Det bør gjøres en henvisning til dette
planarbeidet.

Fylkestinget vedtok <<Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2077-2027 -
Kulturminnekompasset>t i møte 27. april2017. Den regionale planen gir føringer for arbeid med
kulturminner og kulturmiljøer ¡ Buskerud. Planens hovedmål er <Bruk av kulturarv som ressurs i en

bærekraftig samfunnsutviklingr. Planen gir også en oversikt over verneverdige kulturmiljøer, hvorav

flere er i Ringerike, som forteller viktige deler av Buskeruds historie. Fylkeskommunen viser til
bfk.no/kultu rminnekompasset for mer informasjon om pla nen.

I planforslaget henvises det til at det er aktuelt å starte opp arbeidet med en regional plan for
Ringeriksregionen. Fylkestinget vedtok i regional planstrategi 2OL7-2O2O i desember 2016 at denne
planen skal utarbeides.

Arealbruk

Fylkeskommunen støttet isin uttalelse tilsamfunnsdelen at kommunen gjennom arealplanleggingen
kan legge til rette for økt attraktivitet for tilflytting, næringsutvikling og verdiskaping. Fylkeskommunen
vr¡rclerer at Ringerike kommune, som f6lge av Ringeriksbanen og ny E16, har gode forutsetninger for
vekst forutsatt gode og langsiktige løsninger også gjennom arealutviklingen.

Planforslaget legger opp til etablering av flere nye boligområder utenfor Hønefoss sentrum og

områdene er i større eller mindre grad kollektivbetjent. Kommunen har allerede store arealreserver
utenfor byen. Boligområder utenfor sentrum kan gjøre arbeidet med fortetting og transformasjonen av
byen vanskeligere da disse er enklere å bygge ut og til lavere kostnader. Boligområder utenfor
gangavstand til sentrum, med lav eller ingen kollektivdekning, medf6rer større trafikkbelastning på et
vegnett som a llerede ha r fra mkommelighetsproblemer.

Fylkesrådmannen anbefaler at Ringerike kommune gjennom arealplanleggingen ¡ større grad følger opp
forventingene fra Samferdselsdepartement om å bygge opp om ¡nvesteringen på Ringeriksbanen og
gjennom arealutviklingen bidra tilå øke kollektivandelen på Ringeriksbanen. Fylkesrådmannen
anbefaler videre at kommunen følger opp Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering av

at kommunen både gjennom kommuneplanens arealdelog iområdeplanen for Hønefoss må legge opp
til stor grad av fortetting og transformasjon i byen. Kommunen har gjennom en utredning vurdert at det
er et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by og at det kan realiseres opptil 6.300 boliger i sentrum
med ca. 16.000 innbyggere.

Fylkesrådmannen mener kommunen i denne kommuneplanrevisjonen ikke bør åpne for ytterligere nye

boligområder itettstedene i randområdene til Hønefoss sentrum, særlig ¡tettstedene Haugsbygd og

Heradsbygda. I disse tettstedene er det allerede avsatt arealer med potensial for flere boliger i

innbyggere innen 2030, men mener at dette måltallet medfører en kunstig høg vurdering av
arealbehovet for tettstedene før kommunen har tatt stilling til potensialet for fortetting og
transformasjon i Hønefoss by/ sentrum i arbeidet med områdeplanen for Hønefoss.

Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger og slik at
transportbehovet reduseres. Fylkesrådmannen mener at kommunen i større grad må vektlegge de



statlige planretningslinjene for bolig- areal- og transportplanlegging om at det i byområder og rundt
kollektivknutepunkt skal legges vekt på fortetting og transformasjon. På denne måten vil Ringerike
kommune følge opp statens forventninger om å bygge opp under statens investeringer i

Ringeriksbanen. I forslag til Regional plan for areal og transport for Buskerud, som er sendt på offentlig
høring, er det foreslått at boligvekst i hovedsak skal skje i gang- og sykkelavstand til kollekt¡vtilbud og/
eller kollektivknutepunkt og/eller sentrumsfunksjoner. Det er også foreslått at Ringeriksområdet
defineres som et byområde og at veksten i persontrafikken skal tas med sykkel, kollektiv og gange.

Fylkesrådmannen mener kommunen ikke beskriver hvordan områdeplanen for Hønefoss skal
samordnes med kommuneplanen. Kommunen må ta tydelig stilling til dette i selve planen. Kommunen
må vurdere hvilke plangrep de vil bruke for å få dette til. For Hønefoss sentrum tilsvarende,
planavgrensningen tilområdeplanen for Hønefoss, kan kommunen fastsette planbestemmelse i

påvente av vedtaket av områdeplanen. i påvente av vedtak av områdeplanen. Kommunen kan
eksempelvis båndlegging som opprettholder styringen i områdene inntil vedtaket av områdeplanen.
Kommunen kan fortsatt gi tillatelse til planer og tiltak som samsvarer med områdeplanabeidet.
Kommunen kan også <hvite> ut området, men må vurdere hvordan dette slår med dagens situasjon
med svært mange reguleringsplaner med vedtak så langt tilbake som 1947.

Sa mfe rdse I og trafi k ksitu o sj on

Store deler av hovedvegnettet i Hønefoss er ñ¡lkesveger med stor trafikkbelastning og
framkommelighetsproblemer. Fylkesvegene fungerer som tilførselsveger til sentrum og trafikk på statlig
vegnett føres inn på fylkesvegnettet. Personbiltrafikken er økende og det må iverksettes tiltak slik at
personbiltrafikken kan reduseres.

I forslag til Regional plan for areal og transport er det foreslått at nullvekstmålet for personbiltrafikk
også skal gjelde for byområdet Ringerike, dvs. Hønefoss. Avgrensning av byområdet må avklares i egen
regional plan for Ringeriksregionen.

Fylkesvegnettet utgjør strukturen for kollektivnettet. Hønefoss stasjon vil være et svært viktig
kollektivknutepunkt når Ringeriksbanen er ferdig bygd. Flere av bussrutene vil ha overgang til tog. Det
er igangsatt et arbeid med å vurdere kollektivsystemet og foreløpig rapport vil foreligge i august i år.

For å få oversikt over framtidige trafikkbelastning på fylkesvegnettet er det igangsatt en

trafikkutredning. Arbeidet vil pågå utover høsten 20L7 og er et svært viktig kunnskapsgrunnlag for
kommuneplanens arealdel og for områdeplanen for Hønefoss.

Fylkesrådmannen mener det ikke er hensiktsmessig å legge opp til boligområder som medfører økt
trafikkbelastn¡ng på vegnettet slik det er nå. Gjennom arbeidet med områdeplanen for Hønefoss vil
kommunen få en avklaring på hvordan kommunen kan få til fortetting og transformasjon i byen og hvor
det kan bygges sentrumsnært. Fylkesrådmannen mener at kommunen ¡ større grad må legge vekt på

sykkel og gange. Samlet vil dette gi kommunen gode løsninger for en framtidig Ringerikspakke.

Autom oti s k fre dete ku ltu rm i n n e r

På kommuneplannivå er det vanskelig å forutse hvor det kan oppstå konflikter mellom foreslått
arealbruk og kulturminner. Fylkeskommunen har ikke grunnlagsmater¡ale for å kunne vurdere
omfanget av denne typen konflikter i områder som ikke er registrert, jamfør kulturminnelovens 55 8 og
9. Forholdet til automatisk fredete kulturminner avklares vanligvis på reguleringsplannivå ved
gjennomføring av kulturminneundersøkelser, jfr. kulturminnelovens $9. Fylkeskommunen vil derfor
presisere at når det gjelder hensynet til automatisk fredete kulturminner har fylkeskommunen ikke sagt
seg enig i arealbruken, jfr. kulturminneloven I 8, 4.ledd, siste setning. Dersom det er ønskelig med en



avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner før detaljreguleringsarbeidet påbegynnes, vil

flilkeskommunen kunne bistå med dette.
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automatisk fredete kulturminner i kommuneplanens arealdel ved å legge de under hensynssoner.
Hensynssone H730 - hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven for de automatisk fredete
kulturminnene.

For området FT2 Utmarksturismefiske ved Begna, lrles i Ädal kan arealformålet i utgangspunktet være

forenelig med kulturminnevern, men tiltaket kan potensielt være i konflikt med automatisk fredet
gravfelt i området. Fylkeskommunen vil kunne ha innsigelse til en eventuell detaljregulering av dette
området dersom det ikke tas tilstrekkelig hensyn til gravfeltet ¡ detaljplanen.

lnnsigelse til byggeområder i konflikt med automatisk fredete kulturminner

Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til to byggeområder (87 og N2) i

kommuneplanens arealdel på bakgrunn av direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og på

bakgrunn av at disse byggeområdene vil få svært uheldige konsekvenser for noen av kommunens
viktigste kulturminner og kulturmiljøer.

Boliqomåde 87 - Trvastad. Hønefoss:
Boligområde 87 på Trygstad ved Hønefoss komme i direkte konflikt med automatisk fredet gravfelt og

automatisk fredet gravhaug. Utbygging i dette området vil også ha store konsekvenser for
opplevelsesverdien til kulturmiljøet på Norderhov/ Tanberg.

Gravfeltet som vil berøres av boligområde 87 (tD13619) har tidligere bestätt av minst 22 gravhauger. 9

store monumentale hauger og L3 noe mindre hauger. Flere hauger er i dag forsvunnet på grunn av et
masseuttak i nærheten, men gravfeltet består fremdeles av opp mot 20 gravhauger. De store
monumentale gravhaugene er på mellom 15-20 meter i diameter. Gravhaugene ligger oppe på et
høydedrag med vidt utsyn. Dette er en viktig del av opplevelsesverdien til disse kulturminnene.
Gravhauger på denne størrelsen er forholdsvis sjeldne og i¡ør dette til et svært verdifullt og verneverdig
kulturminne. Gravfeltet er også en viktig del av kulturmiljøet på Norderhov/Tanberg.

lnne i det planlagte boligområdet 87 ligger også en automatisk fredet gravhaug (1D13266). Gravhaugen

vil bli liggende midt inne i boligområdet, helt avskåret fra sine naturlige omgivelser.

Gravminner bidrar til å gi tidsdybde, opplevelse og forståelse av landskapets histor¡ske dimensjon. De er
markører i landskapet, og forståelsen av denne typen kulturminner avhenger av at de sees i

sammenheng med sitt omkringliggende miljø. Ut fra et faglig synspunkt er det Ønskelig med et åpent
terreng omkring gravhauger, slik at det kulturhistoriske landskapet de er en del av også blir bevart.
Dette har en pedagogisk verdi i formidlingssammenheng, og det bidrar til å høyne kulturminnets
opplevelsesverdi. Gravminner fra jernalder er sterkt redusert i antall gjennom omfattende ødeleggelser
og fjerning i løpet av de siste hundre årene.

Fylkesrådmannen mener utbygging i dette området ikke er forenelig med ivaretakelse av automatisk
fredete kulturminner og at det ikke bør tillates boligbygging eller andre terrenginngrep i, eller i

kulturmiljø. I henhold til kulturminneloven 5 3 er det ulovlig med tiltak som vil være utilbørlig
skjemmende for kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å fremme innsigelse til boligområde
87. Dersom boligområde 87 tas ut vil innsigelsen bortfalle.

Nærinqsomrâde N2 - Hensmoen



Næringsområdet ved jernbanen på Hensmoen er i konflikt med automatisk fredete fangstanlegg
(1D52655). Fangstanlegget består av minst 17 fangstgroper og er dermed det største anlegget som er
kjent på Ringerike. Fangstanlegget ligger under hensynssone friluftsliv, men ligger helt på grensen til
næringsområdet N2.

Fangstanlegget er anlagt for å fange elg som har trukket i dalføret mellom Ulvenåsen og Vågårdsåsen.
Anlegget er lagt på tvers av dalføret for å fange dyr som har trukket langs dalføret. Det er svært viktig
for opplevelsen av disse kulturminnene at de kan oppleves i landskapet uten for mange moderne
inngrep. Dersom dalføret gropene ligger i blir utbygd, vil landskapsbildet forandres og forståelsen av
gropenes plassering i landskapet forsvinne. Opplevelsesverdien oþ den pedagogiske verdien til dette
anlegget vil reduseres betraktelig. Da dette er kommunens største kjente fangstanlegg bør anlegget
framheves snarere enn nedbygges.

Fylkesrådmannen mener at utbygging i dette området ikke er forenelig med ivaretakelse av automatisk
fredete kulturminner og at det ikke bør tillates utbygging eller andre terrenginngrep i, eller i nærheten
av fangstminnene. Kulturminnene anses å være svært verdifulle og de er en viktig del av et helhetlig
kulturmiljø. I henhold til kulturminneloven 5 3 er det ulovlig med tiltak som vil være utilbørlig
skjemmende for kulturminner. Fylkesrådmannen anbefaler derfor å fremme innsigelse til
næringsområde N2.

Næringsområdet bør trekkes lenger mot øst og i all hovedsak ligge på nordsiden av jernbanelinjen.

Dersom grensen til næringsområdet trekkes langt nok unna fangstanlegget slik at opplevelsesverdien
bevares, vil innsigelsen bortfalle. Hensynssonen for friluftsliv bør utvides til også å inkludere området
vest for fangstanlegget.

Nvere tids kulturminner
Fylkeskommunen ser positivt på at Ringerike kommune har utarbeidet en egen temautredning om
kulturmiljøer i forbindelse med planarbeidet. Dette er et godt kunnskapsgrunnlag for planarbeidet.

In ns pi ll ti I p la nbeskrive lsen

Meldeplikten etter Kulturminneloven (kml) 5 8, 2. ledd står nevnt, men det finnes også vedtaksfredete
og forskriftsfredete kulturminner i Ringerike. Fylkeskommunen savner at dette står nevnt i omtalen av
gjeldende lover og regelverk i kapittel 4.5 i planbeskrivelsen.

lnnspill til bruk ov hensynssoner og bestemmelser/retningslinjer

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning
for bruken av areal. Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og

retningslinjer som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det
hensynet sonen viser. Fylkeskommunen ser positivt på at kommunen vilsynliggjØre
kulturminneinteressene i kommunen gjennom bruk av hensynssoner: Hensynssone H730 -
hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven for de fredete kulturminnene, og hensynssone H570 -
hensynssone c) bevaring av kulturmiljø for de verneverdige kulturminnene og kulturmiljøene.

Fylkeskommunen ser det som positivt at kulturmiljØene itemautredningen er lagt inn i plankartet som
H570 og at det er lagt inn retningslinjer til denne hensynssonen. Fylkeskommunen ser positivt på at
kommunen vil synliggjøre de verneverdige kulturmiljøene som er oppført i Kulturminnekomposset som
hensynssoner i kommuneplanen. Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at kulturmiljøene Kjerraten i

Äsa og Veien og Oppen ikke er avmerket som hensynssoner og ber kommunen om å legge inn disse som
hensynssoner også. Kulturmiljøet Steinssletta-Norderhov er lagt inn i plankartet som H570, men
ñTlkeskommunen ber kommunen se til at avmerkingen følger avgrensningen i den regionale planen.

Fylkeskommunen gjØr oppmerksom på at bygningen til Statens Kartverk utenfor Hønefoss er vurdert
som verneklasse 2 i forbindelse med landsverneplan for miljøvernsektoren. Bygningen bør derfor



avmerkes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø i kommuneplanens arealdel, jf. pbl 5 11-8 c)

(Hs70).

Fyikeskommunen bemerke¡- det også som positivt at det ei'fo¡-siått bestemmelse om estÊt¡kk ¡ S i.0.5
for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de naturgitte. Kommunen kan vurdere å

legge til <kulturminner> i bestemmelsens opplisting av hva en skal ta hensyn til i plan- og byggesaker.
Fylkeskommunen vil kommentere dette som spesielt viktig å vurdere i senter- og
knutepunktsområdene hvor Ringerike kommune vil legge opp til høy tetthet.

Fylkeskommunen savner at bebyggelse som er fredet etter kulturminneloven, er markert i plankartet og

at det er knyttet bestemmelser til denne hensynssonen (H730). Å synliggjøre kjente
kulturminneinteresser i kommuneplanens arealdel vil bidra til forutsigbarhet i framtidig
arealplanlegging og bidra til at det tas hensyn til kulturminneverdiene i planleggingen av nye tiltak.
Fylkeskommunen anbefaler derfor at alle fredete kulturminner markeres i arealdelen og at det legges til
bestemmelser om at de er fredet. Fylkeskommunen anbefaler videre at de listeførte kirkene i

kommunen også synliggjøres i arealdelen og foreslår at meldeplikten etter kulturminneloven 5 25

legges til blant arealplanbestemmelsene. De fredete kulturmínnene i Ringerike er listet opp vedlegget,
sammen med forslag til formuleringer av bestemmelser. Kulturminnenes avgrensning går fram av
kulturminnedatabasen Askeladden (askeladden.ra.no) og det bemerkes at det er knyttet flere
enkeltminner til noen av lokalitetene.

Ri ksantikvare ns i nnspi ll

Buskerud fylkeskommune har innhentet Riksantikvarens uttalelse når det gjelder kulturminner som
direktoratet har førstelinjeansvar for, herunder middelalderske kirkesteder. Riksantikvarens innspill til
avmerking i plankartet og forslag til formulering av bestemmelser for disse kulturminnene finnes i

vedlegget. Riksantikvaren viser til rundskriv T-3/2OOO fra Miljøverndepartementet og Kirke-,
undervisnings- og forskningsdepartementet for gjeldende forvaltning av middelalderske kirkesteder.
Riksantikvaren kan ikke ut fra det oversendte kartmaterialet se at det er planlagt tiltak eller nye
byggeområder i nærheten til de middelalderske kirkestedene. Fylkeskommunen viser til Riksantikvarens
svarbrev datert 24. juli 2OL7 for nærmere beskrivelse av de enkelte kirkestedene.

Fyl keskom m unal eie ndom

Gjennom arbeidet med områdeplan for Hønefoss sentrum vil folkeskommunen følge opp og se på god

samordning for utvidelse av Ringerike videregående skole i Hønefoss sentrum. Fylkeskommunen har
uttrykt en tydelig forventning om dialog iforbindelse med hvordan planlegging og utbygging av
Ringeriksbanen påvirker arealene på Ringerike folkehøgskole. Dette må løses gjennom dialog omkring
forslag til statlig arealplan for Ringeriksbanen og ny E16 i regi av Fellesprosjektet.

Alternative løsninger

Alternativt kan det fremmes innsigelse til boligområdene i Haugsbygd og Heradsbygda.
Fylkesrådmannen vurderer at områdene legges som utvikl¡ng av eksisterende boligområder og ikke som
nye < bolig-satellitter>.

Økonomiske konsekvenser

behovet for investeringer i fylkesveg- og kollektivnettet øker. Pågående utredninger for kollektiv og

trafikkbelastning, vil gi fulkeskommunen et bedre grunnlag for å vurdere de økonomiske konsekvensene
av arealutviklingen i Ringerike.



Miljømessige konsekvenser

Fylkesrådmannen vurderer at planforslaget kan medføre økt personbiltrafikk med økte klimagassutslipp
i kommunen dersom arealbruken ikke bidrar til å redusere behovet for transport med bil.

Fylkesrådmannens vurdering

Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise

sammenheng mellom ønsket samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. En

oppdatert arealdel vil gi kommunen et bedre styringsverkfØy lor arealplanleggingen. Planarbeidet for
Ringeriksbanen og E16 er igangsatt etter at kommunen startet revideringen av kommuneplanen. En

rekke utredninger vil foreligge iforbindelse med statlige arealplan og områdeplan for Hønefoss. Disse

kan gi grunnlag for revisjon og justering av kommuneplanen.

Fylkesrådmannen mener kommunen har gjennomført et omfattende planarbeid og gjennom
utredningene som foreligger har kommunen god kunnskap som må brukes aktivt i planleggingen.

Fylkesrådmannen mener Ringerike kommune burde invitert fylkeskommunen og andre regionale etater
aktivt inn i planarbeidet. Kommunen må bruke regionalt planforum i god tid før offentlig høring av
planforslaget. På den måten kan regionale myndigheter både bistå og gi tilbakemelding om viktige
spørsmål slik at konflikter kan unngås.

Fylkesrådmannen merker seg at kommunens vekstambisjoner er vesentlig høyere enn SSBs

framskrivninger. For at kommunen og Ringeriksregionen skal øke sin attraktivitet for t¡lflytting,
næringsutvikling og verdiskaping forutsetter dette en god og langsiktig samordnet planlegging, samt et
tett samarbeid med nabokommunene, fylkeskommunen og næringsliv/ organisasjoner.
Fylkeskommunen deltar i Plansamarbeidet for Ringeriksregionen og legger nå ned betydelige ressurser i

arbeidet med områdeplan for Hønefoss. Fylkesrådmannen mener det er viktig at kommunen prioriterer
framdrift for dette planarbeidet. Gjennom områdeplanen vil kommunen få et svært vikt¡g verktøy for å

styrke attraktiviteten for Hønefoss. Fylkeskommunen skal også i gang med arbeidet med Regional plan

for Ringeriksregionen hvor kommunene vil delta aktivt.

Fylkesrådmannen mener kommunen ikke beskriver hvordan områdeplanen for Hønefoss skal

samordnes med kommuneplanen. Kommunen må ta tydelig stilling til dette i planen og
fylkesrådmannen mener kommunen bør bruke båndlegging av området i påvente av vedtak av
områdeplanen. Dette gir kommunen et godt styringsverktØy lor sentrum.

Fylkesrådmannen anbefaler at flilkesutvalget fraråder at det legges ut nye boligområder i Haugsbygd og

Heradsbygda ved denne kommuneplanrevisjonen og prioritere å følge opp statens forventninger om å

bygge opp under investeringene i Ringeriksbanen. I arbeidet med områdeplan for Hønefoss vil
kommunen få vurdert og tatt stiling til potensialet for fortetting og transformasjon, planlagt et
transportsystem som prioriterer gange, sykkel og kollektivt. Utbyggingsmønster og transportsystem må

samordnes for å oppnå effektive løsninger og slik at personbiltrafikken reduseres. I byområder og rundt
kollektivknutepunkt skal det legges vekt på fortetting og transformasjon. Når områdeplanen for
Hønefoss er vedtatt bør kommunen gjpre en rullering av kommuneplanens arealdel slik at disse
planene samordnes.

Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til to byggeområder (87 og N2) i

kommuneplanens arealdel på bakgrunn av direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner og på

bakgrunn av at disse byggeområdene vil få svært uheldige konsekvenser for noen av kommunens
viktigste kulturminner og kulturmiljøer.

Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt)



Ringerike kommune - Kommuneplanens arealdel- høring og offentlig ettersyn - alle
hpringsdokumenter på kommunens hjemmeside
http://www.ringerike.kommune.no/Tienester/Bolis-og-eiendom/Plansaker/Planer-pa-
hori ng/Kom mune planens-a rea ldel--horinE-og-offentlig-ettersvn/
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens 
arealdel for perioden 2017-2030 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til ny arealdel for perioden 2017-2030. 
Fylkesmannen mener det er utarbeidet et omfattende materiale som gir god innsikt i 
arealdisponeringen for de ulike tettstedene i kommunen og Hønefossområdet. Det er 
blant annet dokumentert et stort potensiale for videre utbygging, dette gjelder spesielt i 
Hønefoss. Med planene for ny Ringeriksbane og E16 må det påregnes at presset på 
utbygging vil øke betydelig i årene som kommer. For å lykkes med å styre utviklingen til 
Hønefoss mener vi det blir feil å legge til rette for til dels store utbyggingsområder 
utenfor byområdet som er bilbaserte. Vi viser til nasjonale føringer for samordnet bolig- 
areal- og transportplanlegging, nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene og 
nasjonale mål om å redusere omdisponeringen av dyrka mark. Med bakgrunn i disse 
nasjonale føringene fremmer Fylkesmannen innsigelse til flere av de foreslåtte 
boligområdene ved Haugsbygd, Heradsbygda, Trygstad, Hensmoen og Tyristrand. 
Videre fremmer vi innsigelse til et eksisterende byggeområde ved Sokna som omfatter 
ca 70 daa med dyrka mark ved Pukerudhagen. Vi fremmer også innsigelse til et område 
som er avsatt til fritids- og turistformål (FT2) som grenser til Begna ved Nes i Ådal og 
område N3 ved Ringmoen som resulterer i nedbygging av en lokal lekeplass/fotballbane.  
 
Fylkesmannen har en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på 
risiko- og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd 
med plan- og bygningslovens krav til vurdering og ivaretakelse av sikkerhet mot flom, 
skred og annen naturfare.  
 
Videre har vi noen planfaglige anbefalinger om justering og endring av bestemmelsene. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 19. mai 2017 med forslag til ny arealdel for perioden 2017-2030. 
 
Høringsfristen er satt til 25. august 2017, men er usatt til 8. september i brev fra kommunen 
datert 7. august 2017. Fylkesmannen ba om utsatt frist i forbindelse med samordningsforsøket 
hvor alle uttalelser fra statlige etater til kommuneplanen skal samordnes. 
 
Videre viser vi til møte 24. mai 2017 i fylkeskommunens regionale planforum hvor forslag til 
ny arealdel ble diskutert. 
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Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 30. august 2007. Det er derfor hele 10 år siden 
kommuneplanens arealdel ble rullert. Med utgangspunkt i at Ringerike kommune er en av de 
største kommunene i Buskerud, både i areal og folketall, og Hønefoss en av de større byene, 
er det på tide med en revisjon av arealdelen. Det er blant annet sentrale føringer for 
arealforvaltningen som er mer aktuelle nå enn for 10 år siden. Videre pågår det planarbeid for 
ny E16 og Ringeriksbane som vil få store ringvirkninger for kommunen og regionen når dette 
blir realisert. 
 
Fylkesmannen mener derfor det er positivt at kommunen er i gang med rulleringen av 
arealdelen for den neste 12-års perioden. 
 
Vi har i brev av 7. mai 2013 kommet med uttalelse til varsel om oppstart og forslag til 
planprogram for rullering av kommuneplanen. Videre har vi i brev av 10. juni 2016 gitt 
tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplanens arealdel. Vi viste 
til viktigheten av at den delen som omfattet markaområdet måtte skje innenfor markalovens 
rammer. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Først vil vi vise til at Ringerike kommune har fremskaffet et omfattende 
dokumentasjonsunderlag for rulleringen av kommuneplanen hvor alle innspillene har blitt 
konsekvensutredet og hvor utviklingen av de ulike tettstedene har blitt grundig vurdert. 
Potensialet i gjeldende plan for videre utvikling for de ulike tettstedene i kommunen er 
vurdert og sett i sammenheng med innspill om nye områder til utbygging. 
 
Vi savner imidlertid en kobling mellom konsekvensutredningen og plankartet. Noen områder 
er ikke tatt med i planforslaget og noen er endret. Eksempelvis er dyrka mark for noen 
områder tatt ut av forslaget, mens det i konsekvensutredningen står som svært negativt at 
byggeområdet omfatter dyrka mark. Konsekvensutredningen skulle derfor vært revidert slik at 
den kun omfattet de arealene som er foreslått lagt inn i arealdelen. Feltnavn med kobling til 
konsekvensutredningen ville også lettet arbeidet med å vurdere planforslaget.  
 
Det går frem av planbeskrivelsen at det i alt er vurdert 103 innspill til arealendringer. Etter 
grovsiling av disse innspillene har 72 områder blitt konsekvensutredet og av disse er 51 
områder anbefalt tatt inn i revidert arealdel. Totalt nytt areal for boligbebyggelse er 1115 daa, 
fritidsbebyggelse tilsvarer et areal på 11,5 daa, fritids- og turistformål 184 daa og nytt 
næringsareal er på 150 daa. Videre er det lagt inn areal for utvidelse av grav- og urnelund ved 
Hallingby. 
 
Det er videre vist til kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2015 hvor det er mål om 
at Ringerike kommune skal vokse til ca 40 000 innbyggere innen 2030. Det er planlagt for en 
årlig vekst på 1 % i perioden 2015-2018 og en årlig vekst på 2.5 % fra 2020 til 2030. Det er 
mål om at 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Ut fra en forventet vekst på ca 
10 000 flere innbyggere frem til år 2030 er det beregnet et boligbehov på 3850 enheter. 
 
Når det gjelder de ulike arealinnspillene som er tatt med i høringsforslaget vil vi aller først 
vise til våre kommentarer til oppstart av kommuneplanarbeidet hvor vi vektla følgende om 
utbyggingsmønster og transport: 
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«Ut fra ovennevnte nasjonale og regionale føringer ber Fylkesmannen kommunen legge til 
rette for et bosettings- og utbyggingsmønster som begrenser transportbehovet og gir grunnlag 
for kollektive transportformer. Dette vil igjen få konsekvenser for utslipp av klimagasser. Vi 
ber om at transportbehov, CO2-utslipp og kollektivtrafikk blir synliggjort som aktuelle 
utredningstema i planprogrammet. 
 
I forslaget til planprogram er satsingsområdene for rulleringen av kommuneplanen befolk-
ningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. Fylkesmannen minner om 
at samfunnsdelen skal inneholde et arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov 
til blant annet boliger, og fastsette mål for utbyggingsvolum og utbyggingsmønster. Innenfor 
gangavstand fra stasjoner og kollektivknutepunkter kan utbyggingshensyn tillegges vekt 
forutsatt at det bygges konsentrert og tas hensyn til grøntstruktur, naturmangfold og estetikk. 
Forslaget til planprogram peker på et fortettingspotensial i Hønefoss by. Vi viser til at 
sentrale deler av byen utgjør et viktig kollektivknutepunkt og vil derfor slutte oss til en 
overordnet strategi som styrer mot en konsentrasjon (fortetting og transformasjon) av 
Hønefoss fremfor en spredt utvikling. En slik strategi vil bygge opp under et bærekraftig 
utbyggingsmønster og gi grunnlag for et klimavennlig og effektivt transportsystem. Det er 
også ønskelig med klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder». 
 
Siden revisjonsarbeidet med arealdelen startet opp i 2013 har Norge blant annet underskrevet 
Parisavtalen og i Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning 
med EU, er forpliktelsen om utslippsreduksjoner av klimagasser økt fra 30 prosent til 40 
prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Videre er det satt som mål at Norge skal bli 
et lavutslippssamfunn i 2050.  
 
I Parisavtalen ble det enighet om at den globale oppvarmingen må holdes under to grader – og 
at vi skal tilstrebe 1,5 grad – for at vi skal unngå farlige klimaendringer. Dersom Norge skal 
kutte utslippene i tråd med verdensgjennomsnittet innenfor togradersmålet på 1,5 til 3,1 tonn 
per innbygger, må utslippene ned fra dagens nivå på om lag 52,7 millioner tonn til mellom 
10,2 – 20,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2050, gitt en befolkning på 6,6 millioner. Dette 
tilsvarer 60-80 % kutt i forhold til 1990-nivå for Norge.  
 
For at Norge skal kunne nå disse målene vil det kreves flere og sterkere virkemidler enn det vi 
har sett frem til i dag, jf. Miljødirektoratets rapport Kunnskapsgrunnlag for lavutslipps-
utvikling fra 2014. Miljødirektoratets sektorvise gjennomgang av ulike klimatiltak viser at det 
kan være mulig å redusere Norges utslipp i 2050 ned til et nivå som tilsvarer 1-2 tonn per 
innbygger. For å kunne nå dette målet spiller kommunene en viktig rolle. Det er spesielt innen 
veitrafikk (samordnet areal- og transportplanlegging), jordbruk, oppvarming og 
energiforsyning hvor kommune har mulighet til å legge til rette for reduserte 
klimagassutslipp. 
 
Vi viser også til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at utbyggingsmønster og 
transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. En viktig føring her er 
at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i 
bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder. Planene bør trekke 
langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, 
natur- og friluftsområder. Videre skal veksten i persontransporten i storbyområdene tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
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Stortinget vedtok videre en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig 
nasjonal omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en 
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige 
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords». Vi viser også til brevet fra 
Landbruks- og matdepartementet av 8. mars 2016 hvor det vises til jordvernstrategien. Her 
går det frem at målet skal nås gradvis innen 2020 og at kommunen som plan- og 
bygningsmyndighet har en viktig rolle med å følge opp dette. 
 
Nasjonale klimamål sammen med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og nasjonale jordvernføringer mener vi er sentrale føringer som er 
spesielt relevante for rulleringen av arealdelen. Ringerike kommune er en betydelig 
landbrukskommune med store arealer med dyrka mark samtidig som utbyggingspresset vil 
øke med årene som kommer som følge av planene for ny Ringeriksbane og E16. 
 
Vi viser også til avgjørelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende 
kommunedelplanen for Krakstadmarka, datert 7. april 2017. Her vises det til de samme 
nasjonale føringene og departementet uttaler at det er viktig at kommunen legger til rette for 
fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone og begrenser nye byggeområder 
utenfor sentrum for å kunne nå målsettingen om at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 
handelsby og regionhovedstad. Departementet viste til viktigheten av arbeidet med 
kommuneplanens arealdel og planene med å utarbeide områderegulering for Hønefoss by for 
å få en samlet vurdering av fortettingspotensialet og behovet for nye utbyggingsområder. 
 

Arealdisponering 

I forslag til ny arealdel er det foreslått en rekke nye utbyggingsområder til bolig, spesielt 
gjelder dette i området utenfor Hønefoss, ved blant annet Haugsbygd og Heradsbygda.  
 
Samtidig er det dokumentert et betydelig potensiale i gjeldene plan for videre utvikling av 
boliger innenfor Hønefoss og alle tettstedene i Ringerike. Fortettingspotensialet i Hønefoss er 
beregnet til hele 321 000 m2 med næringsareal og 6300 boliger som kan gi i overkant av 16 
000 innbyggere. Dette er en beregning som er utført av konsulentfirmaet Rambøll i 2011 på 
oppdrag fra kommunen. Det er lagt til grunn en forholdsvis moderat utnyttelsesgrad og høyde 
på de nye byggene i denne beregningen. Videre er ikke potensialet for boliger ved 
Krakstadmarka tatt med i beregningen. Potensialet for nye boliger er derfor større.  
 
Når behovet i planperioden for hele Ringerike kommune er beregnet til 10 000 flere 
innbyggere, mener vi det blir feil å legge til rette for til dels store utbyggingsområder utenfor 
byområdet for å kunne styre boligutviklingen til Hønefoss og for å bygge opp under den nye 
togstasjonen og kollektivknutepunktet.  
 
Heradsbygda har en avstand på mellom 4 og 6 km til sentrum. Haugsbygd mellom 5 og 7 km 
og Åsa ca 10 km til sentrum. Alle disse områdene er bilbaserte og for å kunne betjenes med 
buss må tettstedene ha en størrelse som gjør det lønnsomt med et godt busstilbud. For noen av 
stedene er det barneskole og for noen også ungdomsskole. Fylkesmannen har forståelse for 
ønsket om å legge til rette for noe vekst i disse områdene for å støtte opp om tettstedene, men 
mener det blir feil å legge opp til store utvidelser som legger press på kulturlandskapet som 
omgir disse områdene og som i tillegg kommer i direkte konflikt med produksjonsarealer. 
Videre må veksten i disse områdene begrenses for å få til en ønsket utvikling i Hønefoss. 
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Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer Fylkesmannen innsigelse til 
områdene B20, B21, B22, B23, B24, B25 og B26 ved Haugsbygd, området B17 ved 
Heradsbygda, område B6 og B7 ved Trygstad og område B18 ved Hensmoen. For 
områdene B22, B23, B24 og B25 begrunnes i tillegg innsigelsene i nasjonale føringer for å 
begrense omdisponeringen av dyrka mark. Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR-
områder i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Videre vil vi sterkt anbefale at det foreslåtte boligområdet ved Klekken gartneri (B19) blir 
tatt ut og tilbakeført til LNFR-område i tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen 
har valgt å ikke fremme innsigelse på grunn av at området ligger inneklemt mellom 
eksisterende boligbebyggelse og ikke resulterer i utvidelse og press på omkringliggende 
landbruksareal. Vi mener likevel det er uheldig å fortette områder som har verdier for 
landbruket og som grøntareal ved Haugsbygd. Selv om det har vært/er virksomhet ved 
området i dag som har resultert i at området ikke har vært benyttet til matproduksjon, har 
jorda i området høy kvalitet som egner seg godt til formålet. Hvis det er planer om å avvikle 
gartneriet, eller eventuelt redusere aktiviteten, mener vi at området bør dyrkes opp og ikke 
omdisponeres til boligutbygging. Vi viser til nasjonale jordvernføringer.  
 
Det er ikke åpnet opp for spredt boligbebyggelse i LNFR-områdene i arealdelen, men det er 
lagt inn flere nye byggeområder for bolig ved tettstedene Nakkerud, Tyristrand, Ask, Åsa og 
Hallingby. For alle disse tettstedene er det et fortettingspotensial i gjeldende plan og for noen 
av områdene er det store ubebygde områder som er avsatt til boligbebyggelse. Tettstedene 
Nakkerud, Tyristrand og Ask ligger henholdsvis 20, 14 og 7 km fra Hønefoss sentrum og er 
bilbaserte på lik linje med tettstedene Sokna, Hallingby og Nes. 
 
På bakgrunn av at det ikke er åpnet opp for spredt boligbebyggelse i disse områdene og at det 
er begrenset med boliger det er åpnet opp for, fremmer vi ikke innsigelse. Vi vil likevel 
fraråde områdene B4, B5, B29 og B30 og anbefaler at arealbruken blir endret til LNFR-
område i tråd med gjeldende kommuneplan. Alle områdene grenser til dyrka mark med de 
konsekvenser dette vil kunne få for driften av landbruksarealene. Problemer med støy, lukt og 
støv er kjente problemstillinger knyttet til boligområder som grenser til landbruksarealer. 
Videre utgjør områdene skogteiger inneklemt av landbruksarealer som er viktig å ivareta av 
hensyn til kulturlandskapet. Når det er dokumentert et potensiale for utbygging til boliger i 
gjeldene plan og at det er et begrenset behov, mener vi det ikke blir riktig å legge til rette for 
nye områder som alle er bilbaserte og som i liten grad støtter opp om nasjonale føringer for 
samordnet areal- og transportplanlegging.  
 
Når det gjelder område B3 ved Tyristrand omfatter dette et jorde på ca 9 daa. I sør er det et 
stort ubebygd område avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen viser til 
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
jordvernføringer og fremmer innsigelse til område B3 som resulterer i at 9 daa med dyrka 
mark blir omdisponert til boligformål. Vi ber om at områdene tilbakeføres til LNFR-
områder i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Det fremgår av planbeskrivelsen at området ved Pukerudhagen utenfor Sokna har vært avsatt 
til boligområde i kommuneplanen i lengre tid uten å bli realisert. Et område på ca 200 daa er 
avsatt til boligformål som ennå ikke er tatt i bruk. Området ligger ca 2 – 2,5 km fra 
sentrumsområdet av Sokna. Den østre delen består av dyrka mark som omfatter et areal på ca 
70 daa, ca 35 daa av dette området ser ut til å være dyrket opp i nyere tid. Fylkesmannen 
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mener det vil være svært uheldig om den dyrka marka blir omdisponert til boligformål ved 
Pukerudhagen og fremmer innsigelse til denne delen av boligområdet. Vi viser til nasjonale 
jordvernføringer og ber om at den delen av området som omfatter dyrka mark blir endret til 
LNFR-område. 
 
Ved tettstedet Nes i Ådal helt nord i kommunen er det en befolkning på ca 500 innbyggere. 
Som det går frem av planbeskrivelsen har det vært vanskelig å realisere noen av områdene 
som i gjeldende plan er avsatt til boligformål for denne delen av kommunen. Det er spesielt to 
områder som ut ifra sin størrelse og plassering som vi mener er uheldig å realisere ut fra 
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Områdene ligger øst for 
tettstedet på hver sin side av Østsideveien. Områdene er til sammen på ca 192 daa og omfatter 
for det meste skogareal. Vi viser til nasjonale føringer for samordnet areal- og 
transportplanlegging og anbefaler at disse to feltene blir tatt ut av arealdelen og 
tilbakeføres som LNF-område. Vi vektlegger også at disse områdene heller ikke bygger opp 
under utvikling av tettstedet Nes og ligger langt unna Nes skole som ligger på andre siden av 
elva uten gang- og sykkelveg med en avstand på ca 2 km til boligfeltet. 
 
Sør for tettstedet Nes er det foreslått et lite hyttefelt (F) på ca 12 daa som grenser til dyrka 
mark ved Lunde. Området ligger utenfor 100-metersbeltet til Begna. Fylkesmannen vurderer 
dette som en satellittutbygging som ikke bygger videre på eksisterende hyttebebyggelse eller 
strategier for hytteutvikling og reiseliv i kommunen. Videre går det frem av 
konsekvensutredningen at området kan være utsatt for lukt fra renseanlegget som grenser til 
det foreslåtte hyttefeltet. Støy, støv og lukt fra drift av tilgrensende jorde vil også kunne skape 
problemer. Vi viser også til hytteveilederen til Buskerud fylkeskommune hvor det er føringer 
om at nye hytteområder fortrinnsvis skal skje gjennom fortetting og utvidelser av eksisterende 
hyttefelt. Vi anbefaler at hyttefeltet (F) blir tatt ut og tilbakeføres til LNFR-område i tråd 
med gjeldende kommuneplan. 
 
Nord for Nes er er det lagt inn et nytt byggeområde for fritids- og turistformål ved 
Kommunehaugen, FT2. Arealet er på 30 daa og utgjør en skogteig som ligger inneklemt 
mellom et stort jorde i øst og Begna i vest. Arealet ligger innenfor 100-metersbeltet til Begna 
og strekker seg helt ned til vannkanten. Det er ønske om å legge til rette for utleiehytter, 
båthus og brygge for å legge til rette for utmarksturisme og fiske. 
 
Det er ikke adkomst til området i dag. Dette må eventuelt løses ved å opparbeide veg på dyrka 
mark. I tillegg utgjør Begna med tilhørende kantsone langs elvebredden store verdier knyttet 
til naturmangfold, landskap og friluftsliv. Begna er blant annet leveområde for elvemusling 
som er oppført på rødlista for 2015 som sårbar (VU). Videre vil vi vise til at randsoner langs 
vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og 
biologisk mangfold. Kantsoner er viktige som trekk- og spredningsveier for dyre- og 
plantearter. I tillegg utgjør vassdragsnaturen et viktig element i friluftssammenheng og for 
kulturlandskapet. Selv om det er tatt ut tømmer for et begrenset område fremstår 
elvelandskapet som et naturområde uten særlige tekniske inngrep. Fylkesmannen mener det 
vil være uheldig å åpne opp for bebyggelse i dette området og fremmer innsigelse til 
byggeområdet FT2 ved Nes i Ådal. Vi viser til St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det er føringer om at vassdrag skal forvaltes 
gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og 
vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs 
vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne 
interesser.  
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Ved Hensmoen er det foreslått et nytt masseuttak helt nord i området, ca 125 daa. I gjeldende 
kommuneplan er området avsatt til LNF-område. Det er imidlertid et eksisterende masseuttak 
her som nå er foreslått utvidet. I konsekvensutredningen går det frem at uttaket har vært i drift 
siden 1940-tallet og at utvidelsen vil legge til rette for uttak i 135 år med et uttak på 20 000 
tonn per år. 
 
Fylkesmannen vil vise til Hensmoen med Storetjern og Lilletjern er et lokalt viktig natur- og 
friluftsområde. Fylkesmannen har i brev av 26. mai 2017 kommet med uttalelse til masseuttak 
for Hensmoen som omfatter et område på ca 900 daa hvor det skal tas ut 29 millioner tonn 
med grusmasser over en lang tidsperiode. Friluftsområdet ved Storetjern og Lilletjern er 
derfor presset både fra sør og nord. I øst grenser området til et industriområde. Vi ber derfor 
kommunen om å vurdere den samlede belastningen for området med tanke på tungtrafikk, 
støy mv. som området blir belastet med. Slik vi vurderer saken vil en utvidelse av 
masseuttaket ved Heen Sand resultere at friluftsområdet blir ytterligere forringet. Vi vil 
derfor fraråde at uttaksområde blir utvidet. Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) 
Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her er hovedmålsettingen at 
befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det 
offentlige friluftsarbeidet. Dette innebærer blant annet at friluftsliv i og ved tettsteder skal 
prioriteres og at områder sikres. 
 
Ved Ringmoen skole er det foreslått å endre gjeldende arealbruk fra offentlig bebyggelse til 
næring. Innenfor området er det en fotballbane og det går frem av konsekvensutredningen at 
den nedlagte skolegården kan ha funksjon som lekeareal for nærområdet. Ut fra flyfoto over 
området går det tydelig frem at det er opparbeidet en fotballbane ved skolen som omfatter et 
areal på underkant av 3 daa. Slik det er foreslått i arealdelen vil fotballbanen/lekeområdet gå 
tapt til fordel for næringsbebyggelse uten at det i konsekvensutredningen er vurdert hva dette 
vil ha for virkninger for barn og unge i området. Vi vil i den sammenheng vise til 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi viser 
spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere og punkt 5d hvor det 
går frem at dersom arealer av betydning for barns lekemuligheter blir berørt av planforslaget, 
skal det stilles krav om erstatningsarealer. Ut fra flyfoto kan vi ikke se at det er andre områder 
med opparbeidet lekeareal ved Ringmoen. 
 
Vi mener konsekvensene for barn og unges interesser er mangelfullt utredet ved dette 
forslaget og finner det derfor nødvendig å fremme innsigelse til forslaget N3 som resulterer 
i at et lekeareal/fotballbane på ca 3 daa blir omdisponert til næringsformål. Vi viser til 
nasjonale føringer for ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. 
 

Risiko og sårbarhet 

Fylkesmannen mener det er bra at kommunen har innarbeidet hensynsoner for flom og skred i 
plankartet med tilhørende bestemmelser med krav til videre utredning og ivaretakelse av krav 
til sikkerhet. I områder avsatt til boligbebyggelse er det blant annet et krav i bestemmelsene § 
1.0.3 til utredning av flomfare, skredfare, radon og forurensning i grunnen. Videre er det 
bestemmelser knyttet til hensynssonene for flom og skred i § 7. 
 
Som påpekt i høringsuttalelsen til NVE er flom og skred imidlertid mangelfullt utredet i 
konsekvensutredningen. Områder som i kartklienten Atlas er vist som aktsomhetsområde for 
flom og skred er ikke fanget opp i konsekvensutredningen. Dette gjelder blant annet for det 
foreslåtte utbyggingsområdet ved Buttingsrud. Dette er en klar svakhet ved utredningen.  
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Det er derfor viktig at kommunen tar en gjennomgang av alle foreslåtte byggeområder og 
vurderer dette opp mot kjent kunnskap. Områder som kan være utsatt for flom, skred eller 
annen fare må vises i plankartet med egen hensynssone med tilhørende bestemmelser som 
sikrer videre utredning av faren og tiltak for å ivareta krav til sikkerhet, jf. TEK 17. 
 
Fylkesmannen viser til utredningskravet i plan- og bygningsloven § 4-3 om samfunns-
sikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse hvor det går frem at analysen skal vise alle risiko- 
og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Videre viser vi til PBL § 
3-1 om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven, hvor det går frem av bokstav h at planer 
skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.  
 
Fylkesmannen har derfor en planfaglig forutsetning vedrørende manglende ivaretakelse på 
risiko- og sårbarhetsområdet som påpekt av NVE og ber om at dette rettes opp i tråd med 
plan- og bygningslovens krav og forskrift om konsekvensutredning. 
 

Forslag til bestemmelser 

Først og fremst mener vi kommunen har foretatt et grundig arbeid med revisjon av 
bestemmelsene som virker omfattende, men likevel oversiktlige. Bestemmelsene er bygd opp 
på samme måte som gjeldende bestemmelser. 
 
Vi vil likevel anføre at det kunne gått tydeligere frem hva som er retningslinjer og hva som er 
juridiske bestemmelser.  
 
Når det gjelder forslag til støybestemmelse i § 1.0.4 mener vi bestemmelsen bør endres noe i 
2. avsnitt. For sentrumsområder nært kollektivknutepunkt kan det aksepteres avvik fra de 
generelle kravene av hensyn til nasjonale føringer om høy arealutnyttelse i sentrumsområder 
og under bestemte vilkår. Vi mener det blir feil med målsettinger for utbyggingen i sentrum 
slik bestemmelsen er formulert. Det må være vilkår som må oppfylles for å tillate oppføring 
av bebyggelse til støyfølsom bruk. Vi ber om at støybestemmelsen rettes opp i tråd med 
føringene i støyretningslinjen kapittel 3.2.1.  
 
Bestemmelsen § 8.3 og § 8.4 om parkeringskrav i kommunen mener vi i for liten grad skiller 
mellom byområder og landområder. For sentrumsområdet av Hønefoss er det viktig å legge 
opp til høy arealutnyttelse og transformasjon fra blant annet store åpne parkeringsplasser til 
sentrumsbebyggelse. Videre er det et mål om å få ned biltrafikken. Vi mener derfor det blir 
feil å innføre minimumskrav som i tillegg er like høye for landområdene som for Hønefoss 
sentrum hva gjelder boligbebyggelse. Fylkesmannen har derfor en sterkt planfaglig 
anbefaling om at kommunen tar en gjennomgang av parkeringsbestemmelsene og at det 
blir endret til maksimumskrav for Hønefoss sentrum og at parkeringskravet for bolig, 
kontor, forretning, m.m blir redusert for sentrumsområdet. Vi viser til nasjonale føringer for 
samordnet areal- og transportplanlegging hvor veksten i persontransporten i byområdene skal 
tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange og nasjonale mål om å redusere 
klimagassutslippene. 
 
Videre anbefaler vi en rekkefølgebestemmelse som sikrer at Ringerike kommune kommer i 
gang med utbyggingen av sentrumsområdet før de nye byggeområdene utenfor Hønefoss kan 
tas i bruk. Vi vil i den sammenheng vise til kommuneplanen for Kongsberg hvor det er et 
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rekkefølgekrav om at det skal fortettes med 1000 nye boenheter i sentrumsområdet før et nytt 
boligområde som ligger utenfor sentrumsområdet kan tas i bruk. Dette er med på å styre 
arealutviklingen i kommunen og som tvinger kommunen med å komme i gang med fortetting 
og utvikling av sentrumsområdet. Vi mener dette er et viktig plangrep som også Ringerike 
kommune bør vurdere for å legge press på arbeidet med å fortette og utvikle Hønefoss 
sentrum. Dette er særlig aktuelt med planene for ny togstasjon og for å legge til rette for 
boligbebyggelse rundt dette området. 
 

Markaområdet 

Når det gjelder arealene som ligger innenfor virkeområdet til markaloven er det foreslått en 
retningslinje som skiller mellom hytter som ligger innenfor 100-metersbeltet til vann og 
vassdrag og de som ligger utenfor. Innenfor 100-metersbeltet er dagens retningslinje om å 
tillate et bruksareal på 50 m2 + 10 m2 til uthus videreført. For områdene utenfor 100-
metersbeltet er det åpnet opp for hytter med et bruksareal på 60 m2 i tillegg til et overbygg til 
inngangsparti e.l. inntil 10 m2 BRA og tilsvarende ett uthus på inntil 10 m2 BRA. Totalt vil 
dette resultere i et bruksareal på 80 m2. 
 
I gjeldende kommuneplan er det retningslinje med en begrensning hvor bruksarealet er satt til 
60 m2 som samsvarer med forvaltningspraksisen i nabokommunen Hole. I utgangspunktet 
mener vi det er fornuftig å differensiere mellom vassdragsnære områder og øvrige natur- og 
friluftsområder slik det er foreslått. For akkurat markaområdet mener vi likevel dette ikke er 
et godt plangrep. Dette begrunner vi med at det er knyttet spesielle brukerinteresser til hele 
markaområdet som skiller seg vesentlig fra øvrige «markaområder». Videre mener vi det er 
viktig å ha en restriktiv politikk som hindrer et press på større hytter innenfor Marka. 
Arealgrensen på 60 m2 har ligget til grunn for behandling av dispensasjonssaker i kommunen 
over lang tid. Gjeldende kommuneplan er 10 år gammel. Vi savner en vurdering for behovet 
for å øke denne grensen. 
 
Selv om det er et generelt byggeforbud innenfor markaområdet og søknad om utvidelser skal 
behandles som dispensasjon fra byggeforbudet, vil retningslinjen legge sterke føringer for 
behandlingen av disse sakene i kommunen. Vi kan derfor ikke anbefale at gjeldende 
retningslinje blir endret slik det er foreslått. 
 
Videre vil vi vise til markaloven § 6 2. ledd hvor det går frem at kommuneplanens areadel 
som vedrører Marka skal stadfestes av departementet før planen for rettsvirkning etter plan- 
og bygningsloven. Etter at planen er vedtatt av kommunestyret skal arealdelen oversendes til 
departementet. Departementet kan endre kommunens plan dersom det anses som nødvendig 
for at planen skal være i samsvar med lovens formål. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Helen Bjørnøy 
Fylkesmann 

  Eli Kristin Nordsiden 
 Avdelingsdirektør 
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Innsigelse - høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel
2017 - 2030 - Ringerike kommune
NVE har innsigelse til kommuneplanen for Ringerike fordi fare for flom og skred ikke er godt nok
vurdert og ivaretatt.

Vi viser til brev av 19.5.2017 med høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel. NVE har
merknader og innsigelse til kommunep lanen.

Vurdering av fare i KU og ROS

I vurderingene som omfatter risiko - og sårbarhet ( ROS ) i konsekvensutredningen er det flere forhold
som tyder på at fare for flom, erosjon og skred ikke er systematisk vurdert og ivaretatt. I oversikten over
hvordan metodikken for konsekvensutredningen er utført, står det ikke noe henvisning til hvilket
grunn lag vurderingene gjøres opp mot. Kommunen er godt kjent med NVE sine aktsomhetskart og
farekart , så vi forutsetter at disse blir benyttet i vurderinger av ROS. Vi har ikke gått gjennom alle
enkeltområdene, men sett på metodikken og sjekket ut noen områder for å se hvordan fare for flom og
skred er vurdert. Det er flere eksempler der aktsomhetskart for skred og flom viser at området potensielt
kan være utsatt for slik fare, uten at dette er kommentert. Nedenfor noen eksempler:

- Område 14 Utvidelse Buttingsrud Camping. Her står det at området ønskes utvidet fordi det er
flomutsatt på dagens område. I punktet med ROS - vurdering er flom - og skredfare ikke nevnt.
Aktsomhetskart viser at området kan være utsatt for flom, jord - og floms kred, snøskred.

- Område 22 Gamle Ådalsvei nord. I ROS vurderingen er det ingen kjent fare. Her er det i følge
aktsomhetskart for flom potensiell fare på deler av området. Planområdet grenser til vassdrag.

Kommunen må gjøre en gjennomgang av planlagte bygge områder og vurdere opp mot fare for flom,
erosjon og skred. Områder som kan være utsatt for fare må vises på kartet som hensynssone og tilknyttes
bestemmelser om videre utredning og ivaretakelse av faren.

Skredfare bratt terreng

I vårt innspill til opp s tar t av planarbeidet var vi tydelige på at aktsomhetskart for skred må brukes som
utgangspunkt for hen s ynssoner i kommuneplanen. Dersom kommunen har etterprøvbar informasjon og
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kunnskap som kan innskrenke eller utvide sonene bør dette beskrives og brukes som grunnlag. NVE
mener kommunen som minimum må bruke aktsomhetssone for skred i bratt terreng som grunnlag for
hensynssoner der disse overlapper med planlagt eller eksisterende bebyggelse. Hensynssonene må
tilknyttes bestemmelser som ivaretar videre utredning i reguleringsplan eller byggesak.

Kvikkleireskredfare

Faresonene for kvikkleireskred er lagt inn i planen som hensynssone. Det er positivt at kommunen har
innarbeidet dette. Til hensynssone - skredfare er det lagt inn en god bestemmelse som ivaretar at sik kerhet
mot kvikkleireskred utredes og ivaretas i det videre arbeidet.

Bestemmelser knyttet til hensynssoner gjelder der det er vist hensynssoner i kartet. Den delen av
bestemmelsen der det vises til alle områder med marin leire, må gjøres om til en genere ll bestemmelse.
A lternativt må det lages en hensynssone som viser områder med løsmasser under marin grense. Det er
positivt at det er særlig nevnt fare for utløpsområder og oppdemming av vassdrag.

Flomfare

Flomsonekartet er brukt som utgangspunkt hensynss one flomfare i plankartet. I bestemmelsen tilknyttet
hensynssonen vises det til en sikkerhet mot 200 - årsflom. Det vil være det sikkerhetsnivået som er det
mest vanlige å ende opp med, men i TEK17 kap 7 er det ulike sikkerhetsklasser der også
sikkerhetsnivå et er nyansert. Bestemmelsen bør derfor endres slik at det vises til sikkerhetskravene
nyanseres slik at kravene i TEK17 ivaretas.

I bestemmelsen som ligger knyttet til hensynssone - flom er også vist til øvrige områder. Bestemmelsene
som gjelder sikkerhet mot flom der det ikke er hensynssone må gjøres generell. Alternativt kan
kommunen bruke aktsomhetskartet for flom som grunnlag for hensynssone flom for de områdene der det
ikke er flomsonekart.

Inngrep i vassdrag og påvirkning av grunnvann

I kommuneplanen er det lagt inn byggegrense til vassdrag, med mindre det inngår i reguleringsplan.
Styring av arealbruken bort fra vassdragene er det beste virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og
begrense vassdragsrelatert fare.

Det er i planen åpnet for svært mange masseuttak. Slike uttak vil kunne medføre nærføring og inngrep i
vassdrag. Videre vil det også kunne medføre en endring av grunnvannstanden.

NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. NVE kan fastsette at tiltak som er
godkjent i reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf vannressurslovens § 20 om samordning. Dette
forutsetter at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i v annressursloven blir ivaretatt. NVE vil
kunne ha innsigelse til reguleringsplaner der det kommer frem at det vil bli nevneverdige skader eller
ulemper for allmenne interesser.

Konklusjon og innsigelse

NVE har innsigelse til kommuneplanen for Ringerike med grunnlag i at fare for flom og skred ikke er
godt nok vurdert og tatt hensyn til i planen.

- Vurderingene knyttet til flom - og skredfare i KU/ROS virker ikke å være systematisk vurdert.
Særlig fare for skred i bratt terreng ser ut til å være utelatt. De om rådene der det kan være fare
må markeres som hensynssoner og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten videre.
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- Det er tegnet inn hensynssone for kvikkleireskredfare og flomfare på plankartet. Det er gode
bestemmelser til hensynssone. Men deler av b estemmelsene gjelder også for områder det ikke er
hensynssoner for. De delene av bestemmelsene må gjøres generelle.

- Aktsomhetskart for skred i bratt terreng må brukes som grunnlag for hensynssone - skredfare i
bratt terreng og tilknyttes bestemmelser som iv aretar videre utredning og kartlegging av fare ved
regulering og byggesak. Hensynssonene må som minimum tegnes inn der faresonene overlapper
med eksisterende eller fremtidig bebyggelse.

Vi ber kommunen ta kontakt dersom det er behov for nærmere avklaring og dialog rundt våre merknader
og innsigelse .

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen
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Postboks 723 Stoa Postboks 702
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Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Wenche Bjertnes / 97073803 1 7/71 830 - 3 22.08.201 7

H ø r i n g o g o f f e n t l i g e t t e r s y n a v k o m m u n e p l a n e n s a r e a l d e l 2 0 1 7 - 2 0 3 0 ,

m e r k n a d f r a F y l k e s k o m m u n a l v e g m y n d i g h e t

Arealdelen til ny kommuneplan for Ringerike er sendt til høring. I brev til oss er

høringsfristen til kommunen satt til 1 7.08.201 7. På Kommunens hjemmeside er imidlertid

høringsfristen satt til 25.08.201 7. Vi velger å forhold e oss til fristen som er satt på

kommunens hjemmeside da det er henvist til denne for saksdokumenter i

oversendelsesbrevet. Denne merknaden er fra Fylkeskommunal vegmyndighet.

Høringsmerknad fra Statlig vegmyndighet sendes via Fylkesmannen i eget brev. Ned enfor

følger våre merknader:

Vi vil til offentlig ettersyn i tillegg bemerke at det er tatt ut store områder der arealbruk og

konsekvenser skal utredes i egne kommunedelplaner (områdeplaner?). Arealbruken i disse

områdene vil påvirke trafikkbilde utover s elve planområdet. En slik oppsplitting vil ikke

kunne gi tilstrekkelige opplysninger om den totale trafikkøkningen som følger av

kommuneplanforslaget. Vi henstiller derfor sterkt om at Ringerike kommune i

kommuneplanens konsekvensutredning tar med disse om rådene slik at konsekvensene for

fylkesvegnettet kan belyses i sin helhet innenfor kommunens grenser.

Likeledes gjør vi oppmerksom på at rekkefølgekrav om tiltak på riks - og fylkesvegnettet,

som er forutsetning for å realisere utbyggingsområdene avklart i egne

kommunedelplaner/områdereguleringsplaner, også må inngå i kommuneplanens

planbestemmelser og de trafikale konsekvensene fra disse områdene må inngå i

kommuneplanens KU.

Framtidige vegtraseer for riks - og/eller fylkesveger er opplyst tatt ut fra pla nkartet. Det vises

til at dette er lagt inn uten forutgående planprosess. Dette er feil. Framtidige vegtraseer som

er lagt inn i kommuneplanen har gjennomgått en planprosess i tråd med de krav til
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Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5 - 4 og § 1 1 - 1 6 finner vi med dette som berørt

fylkeskommunal vegmyndighet å måtte fremme innsigelser mot planforslaget. Planforslaget

oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning, jfr. §7 i forskrift om konsekvensutredning for

planer etter PBL. Vi viser i denne sammenheng også til T - 1 493 veileder

kons ekvensutredninger kommuneplanens arealdel, pkt. 3, 4 og 5 med underpunkter. Da vi

har innsigelse må vi forutsette ny uttale før kommunal egengodkjenning. Om Ringerike

kommune ønsker møte om vår uttale er vi positive til det.

Vegavdeling Buskerud

Med hi lsen

Rolf - Helge Grønås

avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN









 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-106   Arkiv: PLN 431  

 

 

Forslag til overordnede fysiske grep - 431 Områderegulering Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet ber om at det jobbes videre med følgende grep:  

1. Akse mellom søndre park og søndre torg, park og møteplass samt transformasjon og 

utbygging av arealene vist på illustrasjonene A og B (vedlagt). 

2. Akse mellom søndre torg og stasjon for Ringeriksbanen.  

3. Tippen og elvelangs 

4. Nordre torg 

5. Kvartalsstruktur som prinsipp for videre utbygging. 

 

Formannskapet ber om at rådmannen igangsetter dialogen med berørte grunneiere før 1. gangs 

behandling av forslaget til områderegulering. Dette med sikte på å opprette grunnlag for å 

gjennomføre gjennomgående strukturer som for eksempel aksen mellom Søndre torv og 

Søndre park.  

  

Sammendrag 

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

overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende og nye kvaliteter i byområdet, 

blant annet knyttet til trafikksystem, grønnstruktur, byroms- og gatestrukturer, 

bebyggelsesstruktur- og høyder, sol- og skygge, og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer 

 

Rådmannen vil foreslå at det tas flere grep for å sikre utviklingen av Hønefoss fremover.  

Grepene som presenteres i saken, og som det foreslås vedtak om, er viktige for å sikre at 

Hønefoss kan utvikle seg i den retningen vi ønsker; til en attraktiv, levende, miljøvennlig og 

kompakt by, der mennesker trives.  

 

Når rådmannen har fått signaler fra politikerne om dette, vil det være aktuelt å jobbe mer 

konkret med ulike strategier for gjennomføring; dialog, forhandlinger, intensjonsavtaler, 

makeskifteavtaler, utbyggingsavtaler mv. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hva vi vil oppnå med områdereguleringen 

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. 

 

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 denne befolkningsveksten i Hønefoss-

området. Det skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer. 

 

Fortetting og befolkningsvekst gir store muligheter for Hønefoss, men også utfordringer 

knyttet til blant annet press på rekreasjonsarealer og andre arealer med historisk verdi og 

kvalitet, eller som gir byen identitet og særpreg. 

 

Sentrum skal styrkes gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser, slik at flere får 

gangavstand til daglige gjøremål. En god tilrettelegging for sykkel og gange vil gjøre sentrum 

mer tilgjengelig uten bil. Dette vil igjen gi grunnlag for mer bykvalitet og liv i sentrum, et bedre 

marked for sentrumshandel, og et variert service- og kulturtilbud.  

 

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

både for utbygging og bevaring. Den vil være et viktig verktøy og virkemiddel for 

gjennomføringen av fysiske utviklings- og utbyggingstiltak i sentrum, deriblant grøntstrukturer 

og byroms- og gatestrukturer.  

 

Presentasjon av grepene 

Grepene som presenteres nedenfor er viktige for å sikre at Hønefoss kan utvikle seg i den 

retningen vi ønsker; til en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. 

Det presiseres at vi fremdeles bare er i analyse, - utrednings- og medvirkningsfasen. Analyse- 

og utredningsarbeidet er en viktig del av grunnlaget for plangrepene som velges, også når det 

gjelder trafikksystem mm.    

 

Områdereguleringen vil være overordnet med gode helhetlige plangrep for å sikre eksisterende 

og nye kvaliteter som kan gjøre oss konkurransedyktige i målet om vekst, og den vil legge 

føringer for videre detaljering i egne detaljreguleringer. 

 

Rådmannen vil foreslå at det tas flere grep for å sikre utviklingen av Hønefoss fremover. Når 

rådmannen har fått signaler fra politikerne om dette, vil det være aktuelt å jobbe mer konkret 

med ulike strategier for gjennomføring; dialog, forhandlinger, intensjonsavtaler, 

makeskifteavtaler, utbyggingsavtaler mv. 

 

Følgende grep foreslås:  

1. Akse mellom søndre park og søndre torg, park og møteplass samt transformasjon og 

utbygging av arealene vist på illustrasjonene A og B (vedlagt). 

2. Akse mellom søndre torg og stasjon for Ringeriksbanen.  

3. Tippen og elvelangs 

4. Nordre torg 

5. Kvartalsstruktur som prinsipp for videre utbygging. 

 

Akse mellom søndre park og søndre torg og transformasjon/ utbygging av arealene mellom 

Kongens gate og Kvernberggata 
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Søndre park bør gjøres mer synlig og tilgjengelig i bybildet. I dag må man vite om parken og 

vite hvor den ligger for å besøke den. Det er ingen intuitiv måte å finne fram til den, og i tillegg 

er Kongens gate som en barriere som gjør at det virker lenger å gå dit enn det i virkeligheten 

er.   

 

Arealene mellom Kongens gate og Kvernberggata består i dag stort sett av markparkering, og 

noe bebyggelse. Dette er arealer sentralt i Hønefoss, og som representerer en stor del av 

fortettingspotensialet mellom bruene. Skal Hønefoss bli kompakt og urbant og få en 

bærekraftig utvikling, kan ikke store sentrale arealer bli stående ubebygd, benyttes til 

markparkering eller ha lav utnyttelse. Det må være en mer arealøkonomisk utnyttelse. 

Parkering bør plasseres i parkeringshus under bakken, eventuelt over, med bebyggelse, 

møteplasser, parker osv. over bakken.  

 

 
Figur 1: Flyfoto viser arealer som ses i sammenheng ved planlegging av gjennomgående akse mellom Søndre 

torv og Søndre park, og transformasjon/ utbygging av arealene mellom Kongens gate og Kvernberggata. 

 

Rådmannen foreslår at vi i planarbeidet jobber for å sikre en grønn akse mellom søndre park og 

søndre torg - for å gjøre sammenhengen bedre, mer attraktiv og intuitiv/naturlig. Dette kan 

bidra til at flere bruker Søndre park og at den kan få en større verdi for Hønefoss i framtiden. 

Det er allerede gjort og gjøres mye for å gjøre parken og Livbanen attraktive å bruke; 

Tuftepark i parken og planer for street basket, bordtennis og petanquebane på Livbanen.  

 

Videre foreslås at vi tilrettelegger for en transformasjon og utbygging av arealene mellom 

Kongens gate og Kvernberggata. Innenfor arealet kan det etableres en park som krysses av en 

gjennomgående grønnstruktur/ akse fra Søndre park til Søndre torv.  



- 

Gjennom etablering av offentlige eller felles (allment tilgjengelige) strøksparker som uteareal 

for tett boligbebyggelse, vil en oppnå bedre kvalitet på utearealene som gjerne blir små og 

skyggefulle hvis hver enkelt utbygger skal oppfylle kravet på sin tomt. 

 

Parken kan oppfylle behov for uteoppholdsareal ved fortetting med boliger. Kombinasjon av 

park og uteopphold vil bidra til en mer kompakt byutvikling ved høyere tetthet av boliger og 

arbeidsplasser. Flere kan få gangavstand til hverdagsgjøremål og kollektivknutepunkt.  

 

Ved planlegging av større områder samlet og plassering av parkering samlet/under bakken, kan 

antall atkomster reduseres og det gir muligheter for flere strøksgater. Grepet innebærer også å 

utrede mulighetene for å stenge Kong Rings gate mellom Kongens gate og Kvernberggata. 

Alt dette kan gjøre sentrum mer attraktivt og trygt for barnefamilier. Eksisterende byrom 

knyttes bedre sammen og gjør sentrum mer tilgjengelig og attraktivt til fots og med sykkel.   

 

Gjennomgående offentlig grønnstruktur bør reguleres, sikres planmessig, det samme gjelder for 

eksempel prinsipper om urban bebyggelsesstruktur og plassering av bygninger parallellt med 

gateløpene. 

 
Figur 2: Illustrasjonen til venstre «et nettverk av 

forbindelser» er tatt fra DRMA AS, Rambøll AS 

og Everyday AS sitt bidrag til 

parallelloppdraget. De så spesielt på elv, byliv og 

byfunksjoner. Illustrasjonen viser en 

gjennomgående grønn forbindelse fra 

Schjongslunden til Søndre park, videre via 

Søndre torv til Hønefoss stasjon.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen har skissert to mulige måter å løse dette på (jf. vedlegg):  

1. Illustrasjon A: Dagens bussgate videreføres. 

2. Illustrasjon B: Uten dagens bussgate, hvor det i stedet for bussgate er tegnet inn en 

gate med sambruksfunksjon.  
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Figur 3: Illustrasjon A, med dagens bussgate. 

 

 
Figur 4: Illustrasjon B, med sambruksområde. 
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Det gjøres oppmerksom på at illustrasjonene presenteres for å synliggjøre grepene som 

foreslås; gjennomgående akse mellom Søndre park og Søndre torv, park og møteplass, og 

transformasjon/ utbygging av arealene mellom Kongens gate og Kvernberggata med urban 

bebyggelsesstruktur og parkering under bakken.  

 

Bebyggelsen i Kong Rings gate 12 har verneverdi, bolighuset har høy verneverdi (jf. 

kulturminneregistrering fra 2001-2002). Som en del av planprosessen vil det gjennomføres ny 

registrering av bebyggelse med middels og høy verneverdi, og det vil vurderes hvorvidt 

bebyggelsen bør foreslås bevart. 

 

Eiendomskart for arealene er vedlagt saken. Eiendommene har en samlet størrelse på 14.328 m 
2. Kommunen er den største grunneieren med 37 % av arealet. De andre grunneierne er:  

Anne Helene Frøislie og Marit Mugedag Nilsen (23 %), På Vent 3 AS og Søndre Torv 1 

Eiendom (14 %) og TT Consult AS (13 %). Som stor grunneier ser rådmannen at forholdene 

ligger til rette for at makeskifte kan benyttes for gjennomføring.  

 

 

Akse mellom søndre torg og stasjon for Ringeriksbanen  

Hønefoss sentrum må knyttes godt opp mot den nye jernbanestasjonen, og det framtidige 

bolig- og næringsområdet i Soknedalsveien. Forbindelsen for myke trafikanter må styrkes, og 

langs aksen bør det tilrettelegges slik at det blir attraktivt og intuitivt å ferdes her.   

 

Innenfor planavgrensningen til områdereguleringen er det innlemmet arealer opp mot 

jernbanestasjonen som det vil igangsettes egen regulering for.  

Hensikten med denne er å detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen inn mot 

dagens sentrumskjerne og grensesnitt mot statlig detaljregulering for Ringeriksbanen og E16.  

Stasjonstorget bør gis en klar identitet og vil fungere som en attraktiv inngangsportal for 

Hønefoss. Rådmannen tar sikte på å starte opp med dette reguleringsarbeidet etter at det er 

gjennomført høring for statlig regulering for Ringeriksbanen/E16.  

 

Områderegulering Hønefoss må få et godt grensesnitt mot detaljreguleringen for arealene rundt 

jernbanestasjonen.  

 

 

Tippen og stien som går elvelangs ned mot Schjongslunden (Elvelangs) 

I områdereguleringen bør arealene inntil elva reguleres med elvepromenade. Blant annet på 

Tippen bør det i tillegg reguleres og tilrettelegges for tilgjengelige og attraktive byrom og 

møteplass for allmennheten og framtidige beboere ned mot elva. Elvepromenaden vil være del 

av Elvelangs (stien som går elvelangs ned mot Schjongslunden) og som fortsetter over og 

nordover langs elva. 

 

Illustrasjonen (figur 5) viser elvepromenade, et stykke over elvespeilet, attraktive møteplasser, 

og trapper ned mot elva som kan fungere som lavterskel møteplasser (en fin gratis plass å 

møtes). 
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Figur 5: Illustrasjonen er tatt fra DRMA AS, Rambøll AS og Everyday AS sitt bidrag til parallelloppdraget. 

En viktig anbefaling i parallelloppdraget er at elvelandskapet og sentrum flettes tettere sammen. 

  

Det må også sikres god tilgjengelighet fra sentrum og over Kongens gate, i etterfølgende privat 

detaljregulering for Tippen-området. 

 

Dagens elvelangs går per i dag gatelangs et stykke, i Løkka-området. Områdereguleringen bør 

utrede mulighetene for og søke å sikre sammenhengende tursti langs elva slik at den kan gå 

langs elva hele veien. Den må ikke nødvendigvis ligge på fastland. Mulighetene for at den kan 

legges i elva på fylling, eller over elva på stolper, bør utredes.  

 

Vi bør gjøre grep for å knytte sørsida og nordsida bedre sammen, for eksempel gjennom 

møteplasser på Hønefoss-brua og gang- og sykkelbrua øst for dette. Ved å tilrettelegge for å 

oppleve fossen, som er Hønefoss kjennemerke, kan den bli mer tilgjengelig.  

Ved at det blir bedre tilrettelagt og attraktivt for gående og syklende, kan strekningen bli mer 

interessant og kan knytte nord og sørsida bedre sammen.   

 

I planprogrammet for områdereguleringen er følgende nevnt som viktig for elva og forholdet til 

byen:  

Byplanen må legge til rette for muligheter til å knytte elva og byen sammen gjennom økt 

tilgjengelighet og flere aktiviteter ved fossen og langs elvene. Ny bebyggelse skal ikke vende 

ryggen til elva, og elverommet må være tilgjengelig for alle. Det bør tilrettelegges for ferdsel 

og opphold langs elva. 

 

Videre at:  

Parker, turveier og blågrønne strukturer må knyttes bedre sammen, også med byrom og 

møteplasser. 
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Figur 6: Til venstre: fra den urbane elvepromenaden i Fredrikstad, med uteservering innerst mot byggene. Til 

høyre: illustrasjon. 

 

 

Nordre torv  

Nordre torv med tilliggende bygningsmasse forteller en viktig del av Hønefoss sin historie. Av 

bygningene som i dag befinner seg i området er mange oppført i perioden 1800 – 1899. Nordre 

Torv var det opprinnelige bytorvet i Hønefoss, har godt bevarte historiske bygninger og er et 

veldefinert uterom. Parkområdet Nordre park ned mot fossen og munningen av denne, forteller 

også en viktig del av historien. Den ble anlagt etter at den siste bybrannen hadde herjet den 

opprinnelige trehusbebyggelsen på stedet. Riddergården ligger også i området, en komplett 

løkkegård hvor de første bygningene antas å være bygget omkring 1730. Bygningene i tunet 

ble fredet i 1923. 
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Figur 7: Bilde av Nordre torv fra begynnelsen av 1900-tallet.  

 

Rådmannen foreslår at kulturmiljøet Nordre torv bevares, og at vi med områdereguleringen 

forsøker å finne grep for å vitalisere området («Gamle Hønefoss»?). Mer liv kan for eksempel 

skapes ved etablering av funksjoner som bringer flere besøkende. Showscenen/ Gledeshuset er 

under oppføring, men kanskje kan et hotell langs med elva bidra i samme retning. Dette kan gi 

muligheter for å skape mer liv i området og legge mer til rette for offentlig tilgjengelighet og 

attraktivitet i arealene ned mot elva. Tidligere lå Glatved hotell i området, med hotelldrift 

mellom 1870 og 1941 da det ble ødelagt av brann. 

  

Kompakt byutvikling med kortere avstander kan oppnås gjennom løsninger for sambruk av 

grøntarealer, skoletomt, hotellbygg og parkering.  

 

Nordre torv er svært trafikkbelastet, og løsninger for bedre tilrettelegging for gående og 

syklende på bekostning av privatbilisme bør søkes.  

 

Det vises til Tippen og stien som går elvelangs ned mot Schjongslunden (Elvelangs), over, 

hvor vi skriver om grep for å knytte sørsida og nordsida bedre sammen. 
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Figur 8: Illustrasjonen er tatt fra Dyrvik arkitekter as, JAJA architects as og Hjellnes consult as sitt bidrag til 

parallelloppdraget og viser tilrettelegging av elvekanten samt møteplasser på bruene.  

 

 

Prinsipp for videre utbygging: Kvartalsstruktur  

Rådmannen foreslår at videre utbygging og fortetting følger kvartalsstrukturen, som i stor grad 

er benyttet innenfor planområdet siden den første byplanen for Hønefoss og helt fram til i dag. 

 

Kvartalsstrukturen gir urbane kvaliteter, kompakt utnyttelse og gode bokvaliteter. I Oslo finner 

man at både Grünerløkka og Frogner med sin kvartalsbebyggelse er tettest befolket.  

 

Menneskelig skala bør vektlegges i dimensjonering og utforming av gater, byrom og 

bebyggelse. Mennesker foretrekker korte avstander og gode forbindelser med opplevelser 

langs veien. Kompakt bystruktur og et sammenhengende nett av attraktive byrom, møteplasser 

og strøksgater sikrer gangavstand til hverdagsfunksjoner og flere mennesker som går, sykler 

og oppholder seg i byens rom.  

 

På Byporten har det vært ønske om høyhus og bebyggelse som ikke forholder seg til gateløpet 

slik som kvartalsbebyggelse gjør. Med høyhus må arealene (BRA) man oppnår i høyden 

erstattes med tilsvarende åpne arealer på bakkeplan, og man får ikke den kompakte 

sammenhengende bebyggelsen man gjør med kvartalsstruktur. Høyhus kaster også lange 

skygger og vil representere en skala som er fremmed og som ikke passer inn i dagens 

Hønefoss. 

 

I vårt nordiske klima vil en tett og relativ lav bebyggelse gi et bedre vern mot et tøft klima og 

det lave vinterlyset slipper lenger inn i gatene. For å oppnå variasjon både i boligtypologier, 

kvaliteter og uterom bør en variere volumer og høyder i forhold til sol, omkringliggende 

bebyggelse og situasjoner i byrom. Dette betyr at områdereguleringen enkelte steder vil kunne 

åpne opp for en bebyggelse på mer enn 4 – 5 etasjer. 

 

Det skal gjøres en analyse av fortetting innenfor planområdet. Analysen tar utgangspunkt i 

kriterier for bokvaliteter, og hvordan dette best kan oppnås i og nær Hønefoss sentrum.  

Det skal visualiseres ved 3D-modellering hvordan det innenfor planområdet kan fortettes med 

boliger for hhv. 3500 og 5000 nye innbyggere. 
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For hvert scenario skal bokvalitet vurderes på grunnlag av gitte bokvalitetskriterier, og sol- og 

skyggevirkning skal illustreres. 

Analysen vil være del av grunnlaget for planverkstedet, i august, med tema Fysisk utforming, 

attraktivitet og bokvalitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noe av det karakteristiske ved eksisterende kvartalsstruktur i Hønefoss sentrum er at de består 

av fleire mindre gårder, bygget i ulike stilarter, perioder og i forskjellige høyder og materialer. 

Det vil gi gode muligheter til å oppnå variasjon i både boligtypologier og volumer å videreføre 

denne oppdelingen av kvartalene. 

 

Et av de mest urbane og velfungerende strøkene i Hønefoss er Kvartalene Storgata, Kirkegata, 

Kongens gate, Stangs gate mot Storgata og Søndre torg. Her framstår de som komplett 

utbygget med en blanding av næring, kontor og boliger. Mot Kvernberggata løser kvartalene 

seg opp.  

 

 
Figur 10: Illustrasjonen er tatt fra Dyrvik arkitekter as, JAJA architects as og Hjellnes consult as sitt bidrag til 

parallelloppdraget. Den potensielle urbaniteten og tettheten i kvartalene som omkranser Søndre torv vil 

ytterligere forsterke denne posisjonen. I bidraget foreslås en fullføring og oppgradering av kvartalsstrukturen i 

området med fokus på høy tetthet og gode uterom. 

Figur 9: Illustrasjonen er tatt fra Dyrvik arkitekter as, JAJA 

architects as og Hjellnes consult as sitt bidrag til parallelloppdraget 

og viser videre utbygging i kvadratstruktur.  



- 

 

 

Strategi for gjennomføring 

Rådmannen ber om å få igangsette dialogen med berørte grunneiere før 1. gangs behandling av 

områdereguleringen, med sikte på å opprette grunnlag for å gjennomføre gjennomgående 

strukturer som for eksempel akse mellom Søndre torv og Søndre park.  

 

Dialog med grunneierne kan bety mye i forhold til å sikre at planen kan gjennomføres.  

Gjennomføring kan søkes sikret gjennom intensjonsavtaler og makeskifteavtaler med tilhørende 

forhandlinger, utbyggingsavtaler mv. 

 

Igangsetting av dialogen allerede nå vil bety at berørte grunneiere er tidlig informert, tar del i 

løsninger, og kan bidra til at behov for eventuell ekspropriasjon kan unngås. 

 

Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt  

Det vil bli aktuelt med rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføring av tiltak som inngår i 

planen.  

På bakgrunn av vedtatt reguleringsplan vil det være aktuelt med utbyggingsavtaler mellom 

ulike aktører og kommunen, knyttet til finansiering og utbygging av teknisk infrastruktur og 

kanskje grønnstruktur.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at det gis tilslutning til de overordnede grepene, og til at det jobbes 

videre med disse.  
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Akse mellom Søndre torv og Søndre park
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