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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 2 - KOMMUNESTRATEGI OG PLAN 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  19.06.2018  

Tid:   09:00  

 

TEMAMØTEDAGSORDEN: 

09:00 – 09:05 – Opprop/møteinnkalling. 

09:05 -  09:35 – Orientering - Noen funn fra medvirkning for barn og unge vår/sommer 

2018, og innspill fra folkemøtet 11. juni. 

09:35 – 09:45 – Pause 

09:45 – 10:30 - Orientering om planverkstedene framover, ved Rambøll. 

10:30 – 10:40 – Pause 

10:40 – 11:00 – Orientering – Prosess verneplan v/ Fylkesmannen. 

11:00 – 11:45 -  Lunsj 

11:45               - Saksliste 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Arkivsaksnr.: 15/7577-46   Arkiv: PLN 410  

 

1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

21/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 19.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen. 

 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 

 

 

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Hønengata 59 med fler. Planen har fått navnet 

«Hønengata terrasse», på bakgrunn av prosjektets terrasserte lamellblokker. Forslagstiller 

ønsker å omregulere en tidligere industrieiendom (Shelltomta) til to boligblokker med til 

sammen 46 boenheter. Boligene fordeler seg på to blokker fra 2 til 5 etasjer som trappes opp 

bakover (mot øst/nord). Prosjektet fører til nye leiligheter med fine kvaliteter sentralt i 

Hønefoss.  

 

Rådmannen anser detaljreguleringen som i tråd med overordnet mål i kommunedelplanens 

samfunnsdel om økt fortetting langs kollektivakser.  Prosjektet anses som en kvalitetsheving av 

et tidligere industriområde.  

 

Rådmannen anbefaler at planens sendes på høring og offentlig ettersyn.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  21/18 

 Side 3 av 20   

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere sentrumsnære boliger tilknyttet 

Hønengata som kollektivakse. Da dette 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. Denne planen 

er klart i tråd med overordnede føringer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planområdet er ikke i tråd med gjeldene kommuneplan, det ble derfor fremmet politisk oppstart 

15.02.2016. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok i sitt møte 15.02.16, sak 

19/16 å anbefale oppstart av planarbeidet. 

 

Viser til: Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 mfl.. 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens 

gate – Hønengaten og NSB (Bergensbanen), samt deler av nr. 0605_11 Norderhov ved 

vedtak av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 

3. HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes. 

 

Forslaget av oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Ringerikes blad 24.02.2016  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet består av eiendommene Hønengata 59, 55, 53 A og B, 48 A (1035/1,3 17/201,3 

045/1,4 000/11, 317/200,3 17/67,3 17/198,3 17/195,3 17/196.) 

 

Eiendommen Hønengata 59 har en sentral beliggenhet i Hønefoss nord ved 

jernbaneundergangen i Hønengata. Mot nord går tomtegrensen inntil jernbanen, mens det øst 

for området er et boligområde. Det er en kombinasjon av næring/boliger mot sør. Det krysser 

en sti i ytterkant av Hønengata 59 som er benyttet av beboere i nærområdet.  

 

Tomten skråner nedover fra øst mot sørvest med gode solforhold. Arealet består også delvis av 

krattvegetasjon, samt noen større bjørketrær. Tomten som ønskes regulert er på 6462 m2, 

mens hele området som foreslås regulert er på ca. 15 000 m2. 

 

Eiendommen Hønengata 59 er tidligere brukt til omlasting av drivstoff og smøreolje. All 

bebyggelse er revet på eiendommen. Det skal utføres en masseutskiftning, av forurensede 

masser. Eiendommen hadde tidligere lav utnyttelse.  

Tilstøtende eiendommer er inkludert i planen, disse reguleres til kombinert bolig og næring i 

tråd med dagens bruk.  

 

Planlagt arealbruk 

Det er tilrettelagt for to boligblokker, blokkene utformes som terrassert lameller. Blokkene 

skal til sammen romme 46 leiligheter i størrelse fra ca. 50 m2 BRA til ca. 95 m2 BRA. Alle 

leilighetene blir gjennomlyste, med hovedfasade mot vest.  
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Det anlegges garasjekjeller for beboere, og noe parkering til gjester på terreng. Store gode 

uteoppholdsarealer med lekeplasser tilpasset alle aldersgrupper.  

 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Stark arkitekter AS, ved sivilarkitekt Per Gunnar Rød-Knudsen. 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

- Vedlegg med innspill/uttalelser  

- Trafikkanalyse 

- Terrengsnitt 

- Utkast til situasjonsplan 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hønengata 59 AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, 

Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985 (se planbeskrivelse s 7).  

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til industri. Tillatt utnyttelsesgrad er U=0.30 

og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gbnr. 1035/1, 317/201, 3045/1, 4000/11, 

317/200, 317/67, 317/198, 317/195og 317/196.  

Eiendommene er både offentlige og private. 

 

Planområde omfatter også arealer tilhørende: 

- Jernbanetrase: Bane nor (4000/11) 

- Veiareal og sideareal til vei og jernbane: Ringerike kommunen (317/201-581) 

- Hønengata5 5 (317/198) eid av Tom Banggren 

- Hønengata5 5 (317/196) eid av Roy Hansen  

- Ullerålsgata4 8A (317/67) eid av Bråthen Eiendom AS 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagstiller varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet 

kunngjortes i Ringerikes Blad 24.02.2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 

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

 

I behandling om oppstarts av planen, ble det vedtatt følgende:  

HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntas. 

 

Forslagstiller har kommentert punktet med følgende:  

Det er ikke aktuelt i denne planen å legge til rette for togstopp i tilknytning til eiendommen. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  21/18 

 Side 5 av 20   

 

Arealet og strekningen som grenser til jernbanen er for lite og avstanden til Hønefoss 

jernbanestasjon er relativt liten. Dette er derfor ikke innarbeidet i planen 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planforslaget anses å være i tråd med intensjonene om fortetting sentralt og langs 

kollektivakser. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til erverv 

(næringsvirksomhet). Planforslaget er i strid med overordnet plan.  

I utkast til ny kommuneplan er området endret til bolig.  

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er i strid med kommuneplanen og legges 

fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Saken legges først fram for 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for innstilling. 

 

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. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er i andre reguleringsplaner i Hønengata (ref. Hønengata 40-44) lagt føringer for utforming 

langs Hønengata. Planforslaget for Områdereguleringen Øvre Hønengata Øst, på andre siden 

av jernbanen, viser til høyder på 24 og 18 meter.   

Det er derfor allerede innarbeidet en presedens for høyere bebyggelse større og volumer, enn 

den opprinnelige småhusbebyggelsen langs Hønengata.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Tidligere har det på eiendommen foregått omlastning av olje etc. En bruk som anses uriktig for 

en så sentral eiendom. I planforslaget blir det innregulert en støyskjerm i eksisterende 

byggelinje, som vil oppfattes som en forlengelse av gateløpet. Prosjektet vil åpne opp i 

gateløpet, og vil kunne oppfattes som en grønn lunge langs Hønengata. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  21/18 

 Side 6 av 20   

 

 

Bebyggelse med boliger utformes som lamellbebyggelse med varierte høyder og flate tak som 

skaper luftige mellomrom, grønne utearealer og gode solforhold. Rådmannen anser byggets 

høyde og volum som fornuftig og i tråd med fortettingsstrategien langs kollektivakser. 

Jernbanen i bakkant, bak byggets høyeste punkt; ligger høyere enn terrenget, noe som gjør det 

naturlig å trappe ned bygget mot lavere bebyggelse på sørsiden av eiendommen. Det anlegges 

store gode leke- og uteoppholdsarealer rundt byggene, og de får underjordisk 

parkeringskjeller. Prosjektet vil gi en støydempende funksjon for bakenforliggende 

småhusbebyggelse. Rådmannen anser prosjektet som passende for området, med tanke på 

bebyggelse på andre siden av jernbanen (høyder opptil 24 m) og siloen i øst. Prosjektets 

maksimale høyde vil bli på 16,5 meter.  

 

Estetisk utforming er viktig. Prosjektet har innregulerte høyder over havet. Som gjør byggets 

utforming forutsigbart. Byggenes fasade brytes med bruk av forskjellige materialer, som gir et 

mindre massivt uttrykk. Materialene tar opp omkringliggende uttrykk, noe som tilpasser 

bygget til området. 

 

Rådmannen mener dette er en fornuftig løsning ut i fra prinsippet om stor tetthet nært 

kollektivakser og for å skjerme utearealer og bakenforliggende bebyggelse. Byggene er trappet 

noe som gjør bygningsmassen mindre massiv. Trapping og takterrasser gir gode 

uteoppholdsarealer med flotte solforhold og utsikt. Rådmannen anser høyder og utforming som 

riktig for området. 

 

Forslagstiller har gitt uttrykk for at byggesak vil sendes parallelt med plan- noe som gir god 

forutsigbarhet for prosjektet.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent. De 

overordna samfunnsmessige hensyn har måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse 

justeringer er foretatt for å imøtekomme merknadene.  

 

Rådmannen anser det som påregnelig for naboer å miste noe sol som følge av utbyggingen. 

Forslagstiller har i sol/skygge illustrasjoner vist at for to eiendommer vil det dannes skygge i 

noen få timer på ettermiddagen når sola står i vest (etter kl. 17) i vinterhalvåret (fra 

høstjevndøgn til vårjevndøgn). Planforslaget på andre siden av jernbanen legger opp til enda 

høyrer bebyggelse. Det vil derfor være i tråd med den helhetlige utbyggingen å med foreslåtte 

høyder for området. For øvrige kommentarer se vedlegg.  

 

Angående punkt vedtak vedrørende togstopp på Randsfjordbanen, har forslagstiller uttalt at 

avstanden er for liten til Hønefoss stasjon, stoppet er derfor ikke innarbeidet i planen.  

Rådmannen er enig i forslagstillers vurdering.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  21/18 

 Side 7 av 20   

 

Eksisterende utkjøring til Hønengata stenges. Adkomst til boligene vil bli via Asbjørnsens gate 

og opp Ullerålsgata. Det skal bygges fortau langs adkomst (Asbjørnsensgate-Ullerålsgata). 

 

Det er gjort en vurdering av de trafikale utfordringene for barn som skal sokne til den nye 

Ullerålskolen i foreliggende trafikkanalyse fra Rambøll. Denne konkluderer med at skolevei for 

barna er tilstrekkelig sikker frem til ny Ullerål skole.   

Rådmannen anser Hønengata som en trafikkusikker barriere, og mener det optimalt sett burde 

foreligge en undergang eller overgang for skolebarna slik at de trygt kan krysse Hønengata. 

Rådmannen foreslår at skolevegen utredes ytterligere før andregangsbehandling.   

 

Lekeplasser 

Det er tilrettelagt for store gode, varierte lekeplasser, samt romslige uteområder for alle 

aldersgrupper i planforslaget. Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før 

det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Rådmannen anser at planforslaget ikke kommer i strid med naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 

ettersom området er bebygd. Det er ikke registrert særskilte naturverdier i planområdet. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønengata terrasse som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet. Sentrale leiligheter med gode uteoppholdsarealer til alle livsfaser.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Vurdering av uttalelser til oppstart av planarbeidet 

1. Jernbaneverket (uttalelse) 01.04.2016. 

2. Statens vegvesen (uttalelse) 29.03.2016 

3. Fylkesmannen i Buskerud (uttalelse) 29.03.2016 

4. Buskerud Fylkeskommune (uttalelse) 05.04.2016 

5. Ringerike kommune (kommuneoverlegen) (uttalelse) 04.04.2016 

6. Naboer i Ullerålsgaten (uttalelse) Protest, («innsigelse») 02.03.2016 

6. Trafikkanalyse 

7. Terrengsnitt  

8. Utkast situasjonsplan 

9. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

10. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Åshild Lie 
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Arkivsaksnr.: 15/8783-29   Arkiv: PLN 420  

 

420 detaljregulering for kvartal 46 - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

22/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 19.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan: 0605_ 64 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_420 Kvartal 46.  

 

4. I det videre arbeidet er det viktig å få miljøvennlige prinsipielle avklaringer for å få 

muliggjøre videre arbeid med planen. Herunder skal temaene høyde og volum, kvartalsstruktur 

og sol/skygge i Fengselsparken og på egne uteoppholdsarealer vurderes nærmere. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18 «planer som er igangsatt, som ikke vil ha 

påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling». Avgjørelsen om hva som 

påvirker planen kan ikke tas av administrasjonen, men bør opp til politisk behandling. Derfor 

saksbehandles Kvartal 46 som første plan etter dette vedtaket ble fattet. Rådmannen mener at 

videre planlegging av kvartal 46 vil ha stor påvirkning på byplanen og legge føringer for den 

som vil kunne være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens 

forslag til vedtak at Kvartal 46 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 46. Dette er: 

 høyde og volum på bygg  

 nedbygging av bakgårder, og andel BYA på egen tomt 

 kvartalsstruktur 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer 
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 felles løsninger for parkering 

 Krav til lekeareal på egen tomt 

  

Forhold omkring disse temaene vil skape forventninger hvis denne planen blir lagt på høring og 

presedens dersom den blir vedtatt. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som 

forskjellsbehandling sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

Hensikten med planen er å detaljregulere Kvartal 46 fra plan 64 Hønefoss sentrum slik at man 

kan realisere sentrumsboliger i tillegg til forretning og kontor i det kvartalet. I planforslaget 

foreslås Stangs gate 7 revet og erstattet med et bygg i 6 etasjer, hvor det er næring i første og 

boliger oppover. Storgata 13 reguleres med mulighet for to nye etasjer til boliger.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsutvikling gjennom nybygg for bolig, 

forretning og kontor i Stangs gate 7, og mulighet for påbygg i to etasjer, forbeholdt bolig, i 

Storgata 13. Planen vil bygge opp under mål om fortetting og befolkningsvekst i sentrum og 

nær ny InterCitystasjon.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble vedtatt oppstart av detaljplanen i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

04.04.2016.  

 

Vedtak 20.02.2018 formannskapet 2 for Områderegulering Hønefoss (plan 431) sak 7/18:  

«Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil merknadsbehandlingen 

etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført (jf. pbl § 12-8).» 

«Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være førende 

for alle planforslag innenfor planavgrensningen.» 

 

Vedtak i kommunestyret 08.03.2018 om Områderegulering Hønefoss (plan 431) sak 14/18: 

«Planer som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

22. mai skal formannskapet 2 ta stilling til om det skal jobbes videre med vurdering av 

kvartalsstruktur i sentrum av Hønefoss, se sak 20/18. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er et mål å legge til rette for 

fortetting i sentrumsnære områder, spesielt Hønefoss, og befolkningsvekst fram mot 2030.  

 

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, der området er avsatt til 

sentrumsformål. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legger føringer 

om at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder og redusere transportbehovet. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært gang – sykkel- og kollektivløsning. 
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Det er usikkert om kvartal 46 vil påvirke Områderegulering Hønefoss. Det er flere prinsipper i 

denne planen som bør avklares i overordnet plan.  Disse er listet opp både i sammedraget og i 

rådmannens vurdering.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Det er tre bygårdsbygg i kvartalet i dag. Stangs gate 7, med dyrebutikk og klesbutikk, og to 

større betongbygg; Storgata 11 og Storgata 13, der det er forskjellig type forretninger og 

kontorer. Byggene er av ulik høyde, fra to og en halv etasje i Stangs gate 7 til fire etasjer i 

Storgata 11 og 13. I bakgården er det i dag parkeringsplasser. Det finnes ikke noe grøntareal 

eller uteoppholdsareal innenfor planområdet. Storgata 11 er vurdert til å ha høy verneverdi i 

kulturminneregistreringen for Hønefoss sentrum. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Mjøsplan AS, ved Ida Marie Weigård 14.05.2018.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med vedlegg 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Lafton Eiendom AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum fra 18.12.1975. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til forretning. Det er ikke oppgitt 

utnyttelsesgrad i denne planen, men byggegrenser begrenser mulighetene for hvor stort 

fotavtrykk byggene kan ha.   

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr  

318/54 – Lafton Eiendom AS 

318/71, 318/74 – Storgata 11/13 AS 

1035/1 (veiareal) – Statens vegvesen 

3000/1 (veiareal) – Ringerike kommune 

 

Uttalelser til planoppstart 

Oppstart ble varslet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 til berørte parter i brev 

29.04.2016 og kunngjort i Ringerikes Blad 23.04.2016, samt på kommunens nettsider. Det 

kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i eget vedlegg.  

 

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 eller ikke. Saken legges fram for hovedutvalget 

for miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  
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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. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielle avklaringer som denne planen trenger bør tas i plan 431 områderegulering 

Hønefoss. Deretter kan planleggingen av dette sentrale kvartalet fortsette.  

 

Rådmannens vurdering 
Byplanen må legge føringer for de viktige kvartalene i sentrum av Hønefoss. Rådmannen 

mener at videre planlegging av kvartal 46 vil ha stor påvirkning på byplanen og legge føringer 

for den som vil kunne være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er 

rådmannens forslag til vedtak at Kvartal 46 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 46. Dette er: 

 høyde og volum på bygg  

 nedbygging av bakgårder, og andel BYA på egen tomt 

 kvartalsstruktur 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer 

 felles løsninger for parkering 

 Krav til lekeareal på egen tomt 

  

Forhold omkring disse temaene vil skape forventninger hvis denne planen blir lagt på høring og 

presedens dersom den blir vedtatt. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som 

forskjellsbehandling sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

 



  Sak 22/18 

 

 Side 13 av 20   

 

 

Alternativt vedtak 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan: 0605_ 64 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_420 

Kvartal 46. 

 

4. I det videre arbeidet må temaene høyde og volum, kvartalsstruktur og sol skygge i 

Fengselsparken og på egne uteoppholdsarealer vurderes nærmere.  

 

Ved alternativt vedtak er det viktig å få nødvendige prinsippielle avklaringer for å muliggjøre 

videre arbeid med planen. 

 

Byggeplanene 

Området har fra før en blanding av handel og kontor. Valg av boligtype, med leiligheter i ulike 

størrelser, passer bra inn i et sentrumsområde. Rådmannen er i tvil om det er rett etasjeantall. 

Det er ikke lagt til rette for lekeplass innenfor planområdet, verken for små eller større barn. 

Det ble i oppstartsmøtet påpekt fra kommunens side at dersom leke- og uteoppholdsareal skal 

være på tak er det viktig at konstruksjonen er slik at tilstrekkelig jordmengder kan brukes, slik 

at uteoppholdsarealet får god kvalitet med mulighet for busker og trær, og annen vegetasjon. 

Dette er ikke nevnt videre i planbeskrivelsen. Det legges opp til parkeringskjeller for nye 

Stangs gate 7, men videreføring av flateparkering for Storgata 13. Det er usikkert om 

uteoppholdsareal på nordvendt tak er en god nok løsning.  

 

Rådmannen mener det er viktig å ta stilling til leilighetstype. I forslaget er det ikke lagt opp til 

gjennomgående leiligheter. Dette medfører at leiligheter som ikke er på hjørnet av bygg, kun 

vil få lys fra én side. Samtidig vil man få innvendig gang og slippe svalgangsløsninger ved å 

ikke ha gjennomgående leiligheter. 

 

Ved innspill til oppstarten av planarbeidet ble det bant annet trukket fram tilpassing til 

omkringliggende bebyggelse med tanke på volum og utforming. Det er positivt at planen 

ønsker å innrette seg til omkringliggende omgivelser. Dette ser man blant annet ved avkutting 

av hjørnet på nytt bygg i Stangs gate 7, slik at det står i stil med de andre byggene (og gjerdet 

til fengselshagen) i veikrysset. Derimot er volumet større enn det man er vant til i sentrum av 

Hønefoss. Fortetting vil føre til økte volumer i Hønefoss og det er derfor viktig å vurdere 

kvaliteten på det. 

 

Det bør også diskuteres hvordan planforslaget tilpasser seg Hønefoss sentrum. Med bruk av lys 

teglstein, noe tre og glass.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av eget vedlegg. 
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Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Lekeplasser 

Det er ikke planlagt område for lekeplass innenfor plangrensa. I tettbygd strøk må man finne 

felles løsninger for blant annet lekeareal for å utnytte arealene på en best mulig måte. Dette er 

noe rådmannen tenker områderegulering Hønefoss kan være med å løse. Det er uheldig å vedta 

planer innenfor planområdet til områdereguleringen som ikke imøtekommer krav om 

lekeplasser, nettopp fordi disse løsningene ikke er landet ennå. 

 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønefoss sentrum som vil kunne gi arbeidsplasser og 

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

fortetting og transformasjon i Hønefoss. Allikevel er det mange temaer som ikke er avklart, 

men som må avklares i den nye byplanen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget avventer føringer 

som blir gitt i plan 431 områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 

14/18. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart 

Plankart  Detaljregulering Stangsgt(A3-L M500) 27.04.2018 

Bestemmelser 27.04.18. 

Planbeskrivelse 03.05.18 

Plantegning - Solskjema sommersolverv 

Plantegning - Solskjema vår høstjevndøgn 

Plantegning solskjema sommersolverv  0 - alternativ 

Plantegning Solskjema vår høstjevndøgn 0 - alternativ 

ROS Analyseskjema - Radon 

Støyrapport -Revidert A 

Trafikkanalyse 22.04.18 

Arkitektonisk beskrivelse Stangs gate 7 - Februar 2018 

ROS-analyse 

Meldingstekst.html 

Meldingstekst.html 

Meldingstekst.html 

Kvartal 46 - gnr 318 bnr 54 m. fl. - Hønefoss - Ringerike kommune - detaljregulering - varsel 

om oppstart - uttalelse om kulturminner 

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for kvartal 46 

16_66880-2Uttale til melding om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Kvartal 46 i 

Ringerike kommune 

Vurdering av uttalelser – 420 Kvartal 46 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 18/1877-1   Arkiv: PLN 1013  

 

1013 Kommunedelplan masseforvaltning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

23/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 19.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid med regionale myndigheter å utarbeide en regional 

plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike kommune. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har mange store forekomster av sand og grus. Forekomstene er registrert 

av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og mange er klassifisert med høy verdi, god 

kvalitet og nasjonal og regional viktighet. I takt med økende utbygging både innad i kommunen 

og regionalt ser vi også et økende behov for mottak av overskuddsmasser, bearbeiding, 

gjenvinning og deponering. Dette er svært arealkrevende virksomhet som medfører mange av 

de samme utfordringene som uttak av masser gjør mtp. støy, støv og forurensning. For at 

Ringerike kommune skal kunne forvalte disse ressursene på en god måte ser rådmannen et 

behov for en kommunedelplan med en juridisk bindende arealdel. Arealdelen vil gi oss mulighet 

til å avklare og båndlegge viktige arealer for ressursutnyttelse og mottak/gjenvinning, både for 

dagens og framtidas behov. Å få denne avklaringen på kommunedelplannivå vil redusere 

potensialet for framtidige arealbrukskonflikter.  

 

En helhetlig kommunedelplan vil sørge for langsiktighet og forutsigbarhet for næringen, 

kommunens innbyggere, naboer til anleggene og andre berørte parter. Forutsigbarhet i 

forvaltning av kommunens ressurser vil gjøre det mer attraktivt å drive virksomhet i 

kommunen vår. Videre vil reguleringsprosesser i etterkant av ferdig utarbeida kommunedelplan 

gå raskere ettersom mange aspekter ved sakene vil være behandla og avklart på overordna 

nivå. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Utfordringer rundt masseforvaltning har vært en kjent problemstilling for Ringerike kommune i 

lengre tid. Økende satsning på vekst og utvikling, ny bane, vei og andre utbyggingsprosjekter 

gjør behovet for byggeråstoff stadig større, i tillegg til at mengden overskuddsmasser som må 

gjenvinnes eller deponeres øker. Ringerike kommune sitter på store forekomster av 

mineralressurser, og det er stor pågang på reguleringsplaner for uttak av masser. I tillegg ser vi 
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en økende trend når det gjelder søknader om å ta imot masser for deponi eller videre 

bearbeiding. I et temamøte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

presenterte Solveig Viste fra Akershus fylkeskommune deres regionale plan for 

masseforvaltning, og forklarte hvordan Akershus fylkeskommune arbeidet med disse 

problemstillingene. I etterkant av dette møtet kom det en interpellasjon fra Arne Broberg 

(27.02.18) og Arnfinn Baksvær (12.02.18), behandlet i kommunestyret 08.03.18. Disse 

interpellasjonene viste til et behov for en overordna plan for masseforvaltning i kommunen, og 

det ble spurt om ordføreren ville igangsette et slikt arbeid. I svaret på interpellasjonene 

kommer det også fram et behov og ønske om en overordna plan for disse temaene, fortrinnsvis 

i form av en kommunedelplan for masseforvaltning. Det har også vært ytret et ønske fra 

industrien å få et overordna planverk som bidrar til forutsigbarhet for deres virksomhet, og for 

å redusere fremtidige arealbrukskonflikter. I etterkant av kommunestyremøtet, og som en følge 

av interpellasjonene og ordførerens svar på disse, ble rådmannen bedt om å sette i gang 

arbeidet med en kommunedelplan for masseforvaltning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hensikten med en kommunedelplan for masseforvaltning 

Hensikten med planen er å sikre en helhetlig og langsiktig ressursforvaltning i kommunen. 

Kommunedelplanen vil danne grunnlag for effektive planprosesser. Den vil også skape 

forutsigbarhet for næringen, og føre til at det utføres lik praksis og kontroll overfor næringen. 

 

Masseforvaltning er en interkommunal-regional utfordring, og det er vanskelig å finne større 

områder for massemottak/uttak i Ringerike som ikke er konfliktfylte. I tillegg er pågangen av 

forespørsler om reguleringsplaner for disse temaene svært stor, og det er lite hensiktsmessig å 

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

uten noen form for overordna planverk. Med en overordnet plan vil kommunen være bedre 

rustet til å ta gode beslutninger i et regionalt perspektiv. Det vil være et stort behov for 

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

trappene, som FRE16 og den forventede veksten dette fører med seg. Byggeråstoff er en ikke-

fornybar ressurs, og det er viktig at kommunedelplanen tilrettelegger for en fornuftig og 

langsiktig håndtering av kommunens ressurser. Samtidig vet vi at virksomhet knytta til 

mottak/uttak av råstoff fører med seg en del utfordringer, som for eksempel støy, støv og 

klimagassutslipp og nedbygging av arealer med annet formål. Alle konsekvenser av en slik plan 

vil derfor utredes i planarbeidet. 

 

Masseuttak og massemottak vil bli utredet separat i kommunedelplanen, men er omtalt under 

ett i saksfremlegget ettersom utredningene og konsekvensutredningene sammenfaller i stor 

grad. Alle masseuttak (forekomster av råstoff) i kommunen har blitt kartlagt av Norges 

Geologiske Undersøkelse (NGU). De største og viktigste forekomstene er lokalisert innenfor 

Ringerikes kommunegrense, og er ikke avhengig av interkommunalt samarbeid. Masseuttak 

har et langt tidsperspektiv, mens et massemottak ofte vil ha et kortere tidsperspektiv. 

Massemottak er en kompleks utfordring, og kommunen ser en økning av tilkjøring av eksterne 

masser til Ringerike kommune. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha et interkommunalt 

samarbeid når det gjelder mottak. 
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Målene med planen når det gjelder uttak vil være å 

 sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidig behov, både lokalt, regionalt og 

nasjonalt 

 redusere miljø og samfunnsbelastningen fra masseuttak 

 redusere potensialet for framtidige arealbrukskonflikter 

 gi en forutsigbarhet for næringen, innbyggere, naboer og andre som blir berørt  

 gi mer effektive reguleringsprosesser for de enkelte uttak i etterkant av vedtatt plan 

 

Målene med planen når det gjelder mottak vil være å  

 sikre arealer for gjenvinning og lovlig mottak/deponi slik at plassering av masser og 

deponering skjer på lovlig vis og med færrest mulig ulemper 

 sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser 

 gi en forutsigbarhet for næringen knytta til massehåndtering og massetransport, og for 

naboer og andre som blir berørt  

 gi mer effektive reguleringsprosesser for de enkelte mottak i etterkant av vedtatt plan 

 

Planen vil inneholde strategier for å nå disse målene. Særlig når det gjelder delen som 

omhandler mottak og deponi vil det være hensiktsmessig å se utfordringene i et regionalt 

perspektiv, hvor hele fylket inkluderes.  

 

Til planen vil det følge et juridisk bindende arealbrukskart som definerer ønskede områder for 

uttak og mottak i et langt tidsperspektiv. Områdene skal i tillegg omkranses av hensynssoner 

som sikrer tilstrekkelig buffer for blant annet støyforurensning.   

 

Tidsperspektiv 

For å sikre en bærekraftig og stabil tilgang av ressurser bør kommunedelplanen ha et langt 

perspektiv. Arealdelen bør inneholde driftsområder med tidsperspektiv på 10-12 år, og legge 

føringer for ønska utvidelse av driftsområdene i et 30-40 års perspektiv. Lange perspektiver er 

essensielt når det gjelder ikke-fornybare ressurser, og er avgjørende for å sikre tilstrekkelig 

lange driftshorisonter som gjør det attraktivt å drive virksomhet i kommunen. Videre vil det 

kunne hindre konflikt mellom mottaks-/uttaksvirksomhet og nærliggende bebyggelse, og 

hindre at støyfølsom bebyggelse oppføres i nærheten av eksisterende og framtidige mottaks-

/uttaksområder.  

 

Fremdriftsplan og utarbeidelse av planen 

Arbeidet med kommunedelplanen vil ta utgangspunkt i klassifiseringen av råstoff-forekomster 

gjort av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), og temautredningen som ble vedtatt 

18.08.2015. Kommunen vil gjennomgå alle registrerte forekomster, og anbefale hvilke av disse 

som bør prioriteres ved utvidelser og eventuelt etablering av nye uttak. Det er spesielt 

forekomster av nasjonal og regional betydning som vil bli vektlagt. Det er å foretrekke store 

uttak/mottak som er driftet av seriøse aktører istedenfor mange småprosjekter. Det vil også 

gjøres en vurdering av mindre uttak for å redusere transportbehov, dersom kvalitet på 

ressursen er god og av lokal betydning.  

 

Planens omfang tilsier at kommunen må utarbeide planprogram og konsekvensutredning. 

Parallelt med varsel om oppstart og fastsetting av planprogram vil vi be om innspill fra 
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aktørene i næringslivet når det gjelder hvilke områder som bør prioriteres avsatt til 

uttak/mottak. Dette vil tilrettelegge for god medvirkning og oppslutning om planen.  

 

Kommunedelplanen for masseforvaltning er ikke en prioritert oppgave, og skal utarbeides ved 

siden av faste oppgaver. Det vil derfor være noe usikkerhet hvor lang tid det vil ta å utarbeide 

planen, men det er anstått at det vil ta 2-3 år. En omtrentlig fremdriftsplan har blitt utarbeidet, 

den forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, 

forlengelse av høringsfrister og innsigelser. Det vil også være mulig å ha en raskere 

fremdriftsplan hvis oppgaven prioriteres og det i tillegg bevilges ressurser til å leie inn 

konsulenthjelp til noen av utredningene.  

 

Milepæl Tidsbruk  

Politisk oppstart 04.06.18 

Arbeide med planprogram  

(Medvirkning, møter med industrien) 

7 mnd.? 

Formannskapet i desember/januar?  

Revidere planprogram/Fastsette planprogram 4 mnd. 

Kunngjøre planprogram (Ønsker innspill)   

Utarbeide KU, planforslag og bestemmelser 

(tilrettelegge for innspill) 

1 år 

Saksfremlegg  3 uker 

1. gangsbehandling    

Merknadsbehandling  2-3 mnd.  

Saksfremlegg  3 uker 

2. gangsbehandling    

Mindre endringer   

Vedtak    

Kunngjøring   

Klage  3 uker  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 vektlegger å sikre en bærekraftig masseforvaltning, 

herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov samt redusere miljø- og 

samfunns- 

belastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

Følgende planer vil bli brukt som grunnlag i planarbeidet:  

 

- Strategiplan 2013-2016- Geologisk samarbeidsprogram Buskerud, Telemark, Vestfold 

fylkeskommune, datert 10.09.12 

- Temautredning masseforvaltning, vedtatt 18.08.15. 

 

Juridiske forhold  

Plan og bygningsloven, Naturmangfoldloven og mineralloven vil være de mest sentrale for 

denne kommunedelplanen.  
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Økonomiske forhold 

Økonomiske forhold rundt planarbeidet vil avhenge av intern ressursbruk og prioritering, samt 

omfang av ekstern konsulenthjelp. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det vil bli tilrettelagt for godt samarbeid med industrien. Det vil også bli arrangert temamøter 

for formannskapet/kommunestyret hvor utfordringer og muligheter med mottak av 

overskuddsmasser belyses.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er et behov for et oppdatert og mer helhetlig planverk som skal sikre 

forutsigbarhet, kvalitet og langsiktighet i håndtering av kommunens og regionens ressurser, og 

gode rutiner for mottak, gjenbruk og deponi av overskuddsmasser. Kommunen har et ansvar 

for å sikre en bærekraftig utvikling innen masseforvaltning, da befolkningsvekst legger press på 

den ikke-fornybare ressursen. Videre gir mangelen på helhetlig planverk rundt byggeråstoffer 

lite forutsigbarhet overfor industrien, kommunenes innbyggere, naboer og andre berørte parter. 

Det er derfor behov for å legge til rette for en forbedret lokal og regional massehåndtering.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-47  Arkiv: PLN 410  

 

Sak: 49/18 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen. 

 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. AP, H og V følgende forslag til nytt pkt. 3: 

"Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet nærmere, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen». 

 

Anders Braaten fremmet (SP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 3:  

«Før 2.gangs behandling skal trafikksikker skolevei for barna mot ny Ullerål skole være ferdig 

utredet». 

Braaten (SP) trakk sitt forslag.  

 

Broberg (H) fremmet følgende omforente forslag som Hovedutvalget sluttet seg til: 

«Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen». 

 

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling, samt Brobergs (H) forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet  

 
Arkivsaksnr.: 15/7577-46   Arkiv: PLN 410  

 

1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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. Før 2. gangsbehandling skal trafikksikker skoleveg for barna mot ny Ullerål skole 

utredes nærmere.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) 

fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 

30.10.1942, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 

 

 

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Hønengata 59 med fler. Planen har fått navnet 

«Hønengata terrasse», på bakgrunn av prosjektets terrasserte lamellblokker. Forslagstiller 

ønsker å omregulere en tidligere industrieiendom (Shelltomta) til to boligblokker med til 

sammen 46 boenheter. Boligene fordeler seg på to blokker fra 2 til 5 etasjer som trappes opp 

bakover (mot øst/nord). Prosjektet fører til nye leiligheter med fine kvaliteter sentralt i 

Hønefoss.  

 

Rådmannen anser detaljreguleringen som i tråd med overordnet mål i kommunedelplanens 

samfunnsdel om økt fortetting langs kollektivakser.  Prosjektet anses som en kvalitetsheving 

av et tidligere industriområde.  

 

Rådmannen anbefaler at planens sendes på høring og offentlig ettersyn.  

 



Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere sentrumsnære boliger tilknyttet 

Hønengata som kollektivakse. Da dette 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. Denne planen 

er klart i tråd med overordnede føringer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planområdet er ikke i tråd med gjeldene kommuneplan, det ble derfor fremmet politisk 

oppstart 15.02.2016. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok i sitt møte 

15.02.16, sak 19/16 å anbefale oppstart av planarbeidet. 

 

Viser til: Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 mfl.. 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens 

gate – Hønengaten og NSB (Bergensbanen), samt deler av nr. 0605_11 Norderhov 

ved vedtak av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 

3. HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes. 

 

Forslaget av oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Ringerikes blad 24.02.2016  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet består av eiendommene Hønengata 59, 55, 53 A og B, 48 A (1035/1,3 17/201,3 

045/1,4 000/11, 317/200,3 17/67,3 17/198,3 17/195,3 17/196.) 

 

Eiendommen Hønengata 59 har en sentral beliggenhet i Hønefoss nord ved 

jernbaneundergangen i Hønengata. Mot nord går tomtegrensen inntil jernbanen, mens det øst 

for området er et boligområde. Det er en kombinasjon av næring/boliger mot sør. Det krysser 

en sti i ytterkant av Hønengata 59 som er benyttet av beboere i nærområdet.  

 

Tomten skråner nedover fra øst mot sørvest med gode solforhold. Arealet består også delvis 

av krattvegetasjon, samt noen større bjørketrær. Tomten som ønskes regulert er på 6462 m2, 

mens hele området som foreslås regulert er på ca. 15 000 m2. 

 

Eiendommen Hønengata 59 er tidligere brukt til omlasting av drivstoff og smøreolje. All 

bebyggelse er revet på eiendommen. Det skal utføres en masseutskiftning, av forurensede 

masser. Eiendommen hadde tidligere lav utnyttelse.  

Tilstøtende eiendommer er inkludert i planen, disse reguleres til kombinert bolig og næring i 

tråd med dagens bruk.  

 

Planlagt arealbruk 

Det er tilrettelagt for to boligblokker, blokkene utformes som terrassert lameller. Blokkene 

skal til sammen romme 46 leiligheter i størrelse fra ca. 50 m2 BRA til ca. 95 m2 BRA. Alle 

leilighetene blir gjennomlyste, med hovedfasade mot vest.  

Det anlegges garasjekjeller for beboere, og noe parkering til gjester på terreng. Store gode 

uteoppholdsarealer med lekeplasser tilpasset alle aldersgrupper.  

 



 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Stark arkitekter AS, ved sivilarkitekt Per Gunnar Rød-Knudsen. 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

- Vedlegg med innspill/uttalelser  

- Trafikkanalyse 

- Terrengsnitt 

- Utkast til situasjonsplan 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hønengata 59 AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, 

Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985 (se planbeskrivelse s 7).  

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til industri. Tillatt utnyttelsesgrad er 

U=0.30 og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gbnr. 1035/1, 317/201, 3045/1, 4000/11, 

317/200, 317/67, 317/198, 317/195og 317/196.  

Eiendommene er både offentlige og private. 

 

Planområde omfatter også arealer tilhørende: 

- Jernbanetrase: Bane nor (4000/11) 

- Veiareal og sideareal til vei og jernbane: Ringerike kommunen (317/201-581) 

- Hønengata5 5 (317/198) eid av Tom Banggren 

- Hønengata5 5 (317/196) eid av Roy Hansen  

- Ullerålsgata4 8A (317/67) eid av Bråthen Eiendom AS 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagstiller varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet 

kunngjortes i Ringerikes Blad 24.02.2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 

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

 

I behandling om oppstarts av planen, ble det vedtatt følgende:  

HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntas. 

 

Forslagstiller har kommentert punktet med følgende:  

Det er ikke aktuelt i denne planen å legge til rette for togstopp i tilknytning til eiendommen. 

Arealet og strekningen som grenser til jernbanen er for lite og avstanden til Hønefoss 

jernbanestasjon er relativt liten. Dette er derfor ikke innarbeidet i planen 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 



Planforslaget anses å være i tråd med intensjonene om fortetting sentralt og langs 

kollektivakser. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til erverv 

(næringsvirksomhet). Planforslaget er i strid med overordnet plan.  

I utkast til ny kommuneplan er området endret til bolig.  

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er i strid med kommuneplanen og 

legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Saken legges først fram for 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for innstilling. 

 

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. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er i andre reguleringsplaner i Hønengata (ref. Hønengata 40-44) lagt føringer for 

utforming langs Hønengata. Planforslaget for Områdereguleringen Øvre Hønengata Øst, på 

andre siden av jernbanen, viser til høyder på 24 og 18 meter.   

Det er derfor allerede innarbeidet en presedens for høyere bebyggelse større og volumer, enn 

den opprinnelige småhusbebyggelsen langs Hønengata.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Tidligere har det på eiendommen foregått omlastning av olje etc. En bruk som anses uriktig 

for en så sentral eiendom. I planforslaget blir det innregulert en støyskjerm i eksisterende 

byggelinje, som vil oppfattes som en forlengelse av gateløpet. Prosjektet vil åpne opp i 

gateløpet, og vil kunne oppfattes som en grønn lunge langs Hønengata. 

 

Bebyggelse med boliger utformes som lamellbebyggelse med varierte høyder og flate tak som 

skaper luftige mellomrom, grønne utearealer og gode solforhold. Rådmannen anser byggets 

høyde og volum som fornuftig og i tråd med fortettingsstrategien langs kollektivakser. 

Jernbanen i bakkant, bak byggets høyeste punkt; ligger høyere enn terrenget, noe som gjør 

det naturlig å trappe ned bygget mot lavere bebyggelse på sørsiden av eiendommen. Det 

anlegges store gode leke- og uteoppholdsarealer rundt byggene, og de får underjordisk 



parkeringskjeller. Prosjektet vil gi en støydempende funksjon for bakenforliggende 

småhusbebyggelse. Rådmannen anser prosjektet som passende for området, med tanke på 

bebyggelse på andre siden av jernbanen (høyder opptil 24 m) og siloen i øst. Prosjektets 

maksimale høyde vil bli på 16,5 meter.  

 

Estetisk utforming er viktig. Prosjektet har innregulerte høyder over havet. Som gjør byggets 

utforming forutsigbart. Byggenes fasade brytes med bruk av forskjellige materialer, som gir et 

mindre massivt uttrykk. Materialene tar opp omkringliggende uttrykk, noe som tilpasser 

bygget til området. 

 

Rådmannen mener dette er en fornuftig løsning ut i fra prinsippet om stor tetthet nært 

kollektivakser og for å skjerme utearealer og bakenforliggende bebyggelse. Byggene er 

trappet noe som gjør bygningsmassen mindre massiv. Trapping og takterrasser gir gode 

uteoppholdsarealer med flotte solforhold og utsikt. Rådmannen anser høyder og utforming 

som riktig for området. 

 

Forslagstiller har gitt uttrykk for at byggesak vil sendes parallelt med plan- noe som gir god 

forutsigbarhet for prosjektet.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent. De 

overordna samfunnsmessige hensyn har måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse 

justeringer er foretatt for å imøtekomme merknadene.  

 

Rådmannen anser det som påregnelig for naboer å miste noe sol som følge av utbyggingen. 

Forslagstiller har i sol/skygge illustrasjoner vist at for to eiendommer vil det dannes skygge i 

noen få timer på ettermiddagen når sola står i vest (etter kl. 17) i vinterhalvåret (fra 

høstjevndøgn til vårjevndøgn). Planforslaget på andre siden av jernbanen legger opp til enda 

høyrer bebyggelse. Det vil derfor være i tråd med den helhetlige utbyggingen å med foreslåtte 

høyder for området. For øvrige kommentarer se vedlegg.  

 

Angående punkt vedtak vedrørende togstopp på Randsfjordbanen, har forslagstiller uttalt at 

avstanden er for liten til Hønefoss stasjon, stoppet er derfor ikke innarbeidet i planen.  

Rådmannen er enig i forslagstillers vurdering.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Eksisterende utkjøring til Hønengata stenges. Adkomst til boligene vil bli via Asbjørnsens 

gate og opp Ullerålsgata. Det skal bygges fortau langs adkomst (Asbjørnsensgate-

Ullerålsgata). 

 

Det er gjort en vurdering av de trafikale utfordringene for barn som skal sokne til den nye 

Ullerålskolen i foreliggende trafikkanalyse fra Rambøll. Denne konkluderer med at skolevei 

for barna er tilstrekkelig sikker frem til ny Ullerål skole.   

Rådmannen anser Hønengata som en trafikkusikker barriere, og mener det optimalt sett burde 

foreligge en undergang eller overgang for skolebarna slik at de trygt kan krysse Hønengata. 

Rådmannen foreslår at skolevegen utredes ytterligere før andregangsbehandling.   



 

Lekeplasser 

Det er tilrettelagt for store gode, varierte lekeplasser, samt romslige uteområder for alle 

aldersgrupper i planforslaget. Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før 

det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Rådmannen anser at planforslaget ikke kommer i strid med naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 

ettersom området er bebygd. Det er ikke registrert særskilte naturverdier i planområdet. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønengata terrasse som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet. Sentrale leiligheter med gode uteoppholdsarealer til alle livsfaser.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Vurdering av uttalelser til oppstart av planarbeidet 

1. Jernbaneverket (uttalelse) 01.04.2016. 

2. Statens vegvesen (uttalelse) 29.03.2016 

3. Fylkesmannen i Buskerud (uttalelse) 29.03.2016 

4. Buskerud Fylkeskommune (uttalelse) 05.04.2016 

5. Ringerike kommune (kommuneoverlegen) (uttalelse) 04.04.2016 

6. Naboer i Ullerålsgaten (uttalelse) Protest, («innsigelse») 02.03.2016 

6. Trafikkanalyse 

7. Terrengsnitt  

8. Utkast situasjonsplan 

9. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

10. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Åshild Lie 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 - 410 Detaljregulering for

HØNEN GATA TERRASSE, (Hønen gata 59 m.fl. )

Utarbeidet av stark arkitekter as 12.05.2017
Sist rev idert 19.04 .2018

1 .gangs behandling i h ovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h ovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Formannskapet DATO , sak SAKNR
V edtatt av k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

R eguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg, (§ 12 - 5 pkt 1)
- B oligbebyggelse - blokkbebygge lse ( BBB - 113 )
- Renovasjonsanlegg ( BRE - 1550)
- Lekeplass (BLK - 1610)
- Annet Uteoppholdsareal ( BAU - 1802)
- Bolig/forretning/kontor ( BKB - 1802)
- Forretning/Kontor (BKB - 1810)

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5 pkt 2)
- Kjøre v eg (SKV - 2011)
- Fortau (SF - 2012)
- Gang - /sykkelveg (SGS - 2015)
- Gangvei/gangareal (SGG - 2016)
- Annen veigrunn – tekniske anlegg (SVT - 2018)
- Parkering (SPP - 2082)

3. Grønnstruktur:
- Turvei

4 . Henssynssone ( § 12 - 6)
- Sikringssone f risikt
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FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 1 . Fellesbestemmelser uavhengig av arealformål
(jf. pla n - og bygningslovens §12 - 7)

§ 1.1 Utnyttelse og Utforming (§12 - 7 nr. 1 ) - Fasader og materialbruk :
Ny bebyggelse skal bidra til en variert bygningsstruktur. Dette skal søkes
gjennomført ved sprang i lange fasader, innhakk, til baketrekninger i
bygningsvolum og ved oppdeling av fasader ved hjelp av materialbruk.
Av t rappinger i bebyggelsen er vist med koter på plankartet

§ 1.2 Grenseverdier (§12 - 7 nr. 3 ) - Støy, allment :
Støynivå i ny arealbruk (inkl. vifter ventilasjonsanleg g og lignende) skal
tilfredsstille grenseverdier gitt i tabell 3 i Miljøverndepartementets
” Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging” (MD T - 1442/12).

§ 1.3 Funksjons - og kvalitetskrav (§12 - 7 nr. 4 ) Bygninger, anlegg og utearealer
Univer sell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesarealer i
bygningen, samt gan gadkomster til hovedinnganger.
Alle kabler føres inn i planområdet skal føres fram som jordkabler. Åpne
tekniske anlegg på tak til lates ikke , d e skal være del av bygningskroppen .
Utelag ring tillates ikke ut mot tilgrensede gater og boligområder .

§ 1.4 Funksjons - og kvalitetskrav (§12 - 7 nr. 4 ) - Renovasjon
O mråde BRE skal nyttes til felles renovasjonsbeholder e . Renovasjonsløsningen
skal være under bakkenivå.

§ 1.5 Verneverdier (§12 - 7 nr. 6) Automatiske fredete kulturminne
Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk fredede
kulturminner, må arbeid straks stanses og ansvarlig myndi ghet varsles, jfr.
kulturminneloven § 8.2.

§ 2 . Bebyggelse og anlegg

1. Byggegrense: B ebyggelse skal plasseres som vist på plankart innenfor
byggegrenser som angitt på plankartet. Mindre avvike på plassering kan tillates
etter egen søknad. Utkraging av balkonger, karnapper og takutstikk kan tillates
med in ntil 1 meter utover regulert byggegrense og viste markerte bebyggelse .
Underjordiske parkeringsanlegg tillates plassert innenfor områdene i strid med
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byggegrense forutsatt av det er jordsmonn over overkant av takkonstruksjonen
for beplantning. Det tillates bygging av skur/boder på inntil 50 m2 utenfor
regulert byggegrense.

2. B yggegrense mot jernbanen: regulert byggegrense fra midt av sp or til
bebyggelse er 20 meter. M ellom spor og bebyggelse etableres det gangvei,
sikkerhetsgjerde (flettverksgjerde, høyde 1 ,8 meter) og støyskjerm/voll.

3. Parkering: parkering for bil og sykkel skal være :
• Bolig opptil 60 m2: 1,0 parkeringsplass for bil og 1,0 plass for sykkel
• Bolig fra 60 – 80 m2: 1,0 parkeringsplass for bil og 2,0 plass for sykkel
• Bolig over 80 m2: 1,0 parkeri ngsplass for bil og 2,0 plass for sykkel
• Kontor og forretning: 1,0 parkeringsplass pr. 100 m2 og 2,0 plass for

sykkel
• Industri/lager: 0,5 parkeringsplass pr. 100 m2 og 1,0 plass for sykkel.

4. K rav til uteoppholdsareal og lekeplasser. For boliger: MUA 50 m2 p r. bolig.
Maksimalt 20% av MUA kan løses privat , i form av balkonger og terrasser .
Kravet kan oppfylles i form av fellesare a l /lekeareal. L ekeareal skal minimum
inneholde :
- En sandkasse
- Et huskestativ, med tre husker
- Et bevegelig lekedyr
- To benk er med bord
- Noe fast dekke
- Sklie
- En tipphuske
- Det skal tilrettelegges for varierte aktiviteter som f.eks. ballek, aking, sykling,
fast dekke som kan merkes opp til ulike spill osv.

4. T ilknytningsplikt: bygninger innen planområdet skal knyttes opp mot
fjernvarmeanlegg.

§ 2.1 B oligblokk bebyggelse (BBB 1 og BBB 2)

1. Feltet BBB 1 og BBB 2 skal benyttes til boligformål , boligblokk med
tilhørende anlegg .

2. Utomhusplan: D et skal lage s en samlet plan for området. Ved en eventuell
utbygging i flerre byggetrinn skal disponeringen av senere byggetrinn vises.

3. Høyde: Maksimal byggehøyde for gesims er vist på plankart

§2.2 Bolig/ Forretning/kontor ( BKB 1 )

1. Formål: O mrådet skal nyttes til blandet formål bolig, forretninger og kon tor .
2. Utnyttelses grad: 20 % BYA
3. G esims og mønehøyde iht. PBL § 29 - 4 første ledd.

§2.3 Forretning/kontor (BKB 2 )

1. F ormål: Området skal nyttes til blandet bebyggelse av forretning og kontor.
2. U tnyttelsesgrad: 20 % BYA
3. G esims og mønehøyde iht. PBL § 29 - 4 første ledd.
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§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§3.0 F ellesbestemmelser

1. F ormål: Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og tekni s k infrastruktur, med
undermål som angitt på plankartet.

2. T ekniske plane r: A nlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal
utføres iht. planer som på forhånd er godkjent av kommunen.

3. Vegstandard: V eg med tilhørende avkjørsler skal være utformet etter SVV sine
normaler.

4. Vegens stigningsforhold: V eg skal ha stigning på maks 1 : 8. Turveien følger
eksisterende terreng .

5. A vkjørsler er vist med piler på plankartet.
6. Eksiterende atkomst fra Hønengata for eiendommen Hønengata 59 stenges f or inn -

og ut kjøring når denne eiendommen bygges ut . Ny atkomster til denne
eiendommen er fra Ullerålsgata.

7. Utførelse av terrengbehandling: T erreng som er berørt av utbygging skal gis
parkmessig utforming.

§ 3.1 Veg

1. F ormål og bruk: Ullerålsgata ø vre del opparbeides slik som vist på plankart. Den
blir hovedatkomst til boligene på eiendommen Hønengata 59 .

2. Eiendomsforhold: Vegen er offentlig

§ 3.2 Gang veg /sideareal til jernbane

1. O mrådet o_BAU er sideare a l til jernbane .
2. D et oppar beides turvei (GT - 3031) langs området slik som vist på plankart.
3. D et tillates kjøring til trafostasjon for drift og vedlikehold på Turveien (GT - 3031)

fra Ullerålsgata fram til trafo.
4. D et skal etableres sikkerhets gjerde (flettverksgjerde) i høyde på 1, 8 meter mot

jernbanen , slik som vist på plankartet.

§ 4 . Grønnstruktur

1. D et etableres støyvoll /gjerde , vegetasjonsskjerm mot jernbanen og Hønengata slik
som vist på plankart.

2. Mot Hønengata utformes støyskjermen fortrinnsvis som et tr egjerde i høyde inntil
2 meter s høyde.

3. Mot jernbanen utformes støyskjermen fortrinnsvis som voll med et mindre gjerde
på toppen.

§ 5 . Hensynssoner

1. F risiktsone ved veg:
2. F risiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på plankart.
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BESTEMMELSER OM RE KKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

Før rammetillatelse gis

§ 6.1 Særskilt rekkefølge for gje nnomføring av tiltak (§12 - 7 nr. 10) - Rekkefølgekrav

a ) Krav til utomhusplan :

i) Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det være utarbeidet utomhusplan for
det enkelte delfelt. Utomhusplanen skal leveres i SOSI - format, hvor
formålsgrenser og andre juridiske flater, linjer og punkter er identiske med
vedtatt plankart. Innenfor disse grensene skal utomhusplanen i nødvendig
detaljerin gsgrad redegjøre for krav til utforming av uterommene i disse
planbestemmelser.
Den skal i minimum også omfatte:
- uteoppholds - og lekeareal
- materialbruk/belegning, opparbeidelse av gangsti
- adkomst og parkering ( bil - (inkl. HC parkering), sykkel - , innkjør ing til

p - kjeller , interne kjøre og gangveier
- areal til snøopplag,
- renovasjonsløsning og lager for avfall
- tverrsnitt o.l. for å vise universell utforming
- koter for eksiterende og prosjektert terreng
- gjerder, trapper, forstøtningsmurer
- beplantning
- overvann shåndtering

ii) Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumentasjon om
ivaretakelse av krav til:
- grunnforhold og eventuelle avbøtende sikringstiltak
- støynivå og eventuelle avbøtende støytiltak
- tilfredsstillende utforming og lysforhold på lekeareal
- universell utforming
- fasader og materialbruk
- håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann (VA - plan)

§ 7 Før brukstillatelse/ferdigattest gis
a) Krav til opparbeidelse :

Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal følgende være fe rdig
opparbeidet:

i. All bebyggelse:
- Tilkopling til kommunalt vann - og avløpsnett
- Tilhørende parkering,

ii. Boliger :
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- Tilhørende uteoppholdsareal (avhengig av årstid)
- Tilhørende lekeplass (avhengig av årstid)

§ 8 Rekkefølgebestemmelser

1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og
godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det
gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.

2. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i planområdet før det er
dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.

3. Det kan ikke gis brukstillatelse for nye bygninger innenfor planområdet før
nødvendig sikring sgjerd e på 1,8 meter mot jernbanen er etablert.

4. Før midlertidig brukstillatelse gis for boliger i BBB 1 og BBB2 skal
støyskjermer/voller være etablert.

5. Før midlertidig ferdigattest gis for boliger i BBB 1 og BBB 2 gis skal avkjørsel
mot Hønengata være stengt .

6. Det gis ikke igangsettingstillatelse før tiltaksplan for opprydning er godkjent.

7. Før det gis ferdigattest skal turvei og g angveier være etablert .
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

PLANBESKRIVELSE
0605 - NR 401 Detaljregulering for

Hønengata Terrasse
(Hønen gata 59 m. fl.)

Stark arkitekter AS, Drammen v/Siv.ark. MNAL Per Gunnar Rød - Knudsen
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1. Sammen drag

Det fremmes detaljregulering nr. 410 Hønengata 59 mfl. for å kunne legge til rette for bygging

av ca. 46 boliger med en sentral beliggenhet i Hønefoss nord. Bol igene fordeler seg over totalt

2 blokker fra 2 til 5 etasjer som trappes opp bakover ( fra s ør/vest mot øst/nord).

Området ble tidligere brukt til omlasting av drivstoff og smøreoljer, masseutskiftning av

forurensede masser må være gjennomført før tiltaket kan påbegynnes . Det foreligger miljø

teknisk undersøkelse fra Multiconsult AS som klar gjør omfanget av forurensingen .

For å få til en god sammenheng mellom Hønengata 59 og de omkringliggende områder

inkluderer planen noen offentlige og private eiendommer på tilstøtende eiendommer .

Eiendommene mot sør er tenkt regulert til kombinert bolig /næring, i tråd med dagens

situasjon.

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet ble gjort i Ringerikes blad 24.02.2016.

Etter dette ble alle innkomne merknader vurdert og kommentert, og noen endringer ble

innarbeidet i planforslaget.

Planutvalget i Ringer ike kommune vedtok i sitt møte 15.02.16, sak 19/16 å anbefale oppstart

av planarbeidet.

Hensikten med detaljreguleringen for Hønengata 59 med mer er å tilrettelegge for en helhetlig

utvikling av området, i tråd med føringene i Kommuneplan for Ringerike 200 7 - 2019.

2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ h ensikten med planen

Formålet med reguleringsplanen er å tilpasse planområdet til nye behov tilpasset

Hønefoss sin utvikling. Området omdisponeres fra næring til bolig og område fortettes

derfor . F orslaget går ut på å le gge til rette for etablering av et nytt boligområde med

blokkleiligheter med tilhørende funksjoner.

Prosjektet anses å være i tråd med ønsket utvikling for Hønefoss sentrum, hvor det

legges til rette for flere sentrumsnære boliger. Det kreves en ny detalj regulering s plan

for å kunne endre området fra dagens næring/industri til boliger.
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Omfanget av tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning, men en rekke forhold

er likevel beskrevet og vurdert i forhold til mulige konsekvenser.

Dagens formål i kom muneplan er erverv, mens det i reguleringsplan i hovedsak er

regulert til industri. Foreslått regulering til boligformål er spilt inn til kommuneplanen,

og må tas inn som en endring i overordnet plan.

2.2 Hovedintensjonen i planen/ planens ”identitet ”/ ”profil”

Hovedintensjonen med detalj reguleringen for Hønengata 59 er å tilrettelegge for en

helhetlig utvikling av eiendommen til boligbebyggelse , i tråd med føringene i

Kommuneplan for Ringerike 2007 - 2019. I Kommuneplanens arealdel er arealet avsatt t il

næringsvirksomhet.

I gjeldende reguleringsplan er området regulert til Næring/industri .

Eiendommen er beliggende sentralt i Hønefoss sin nordre del, tett inntil jernbane og

Hønengata.

Tomtens areal er på 6462 m2.

Avgrensning og størrelse på planområ det er noe større enn tomten. Dette er for å få til en

hensiktsmessig avgrensing i forhold til tilstøtende eiendommer, veier og jernbane.

Planavgrensningen er tilsvarende gjeldende reguleringsplan for området. Arealet i

planområdet er på ca. 15 DA.

I dag er eiendommen ikke i bruk. Den har tidligere blitt brukt til omlasting av drivstoff og

smøreoljer. Dette er en bruks s om har pågått lenge på eiendommen. Direkte tilstøtende til

eiendommen er jernbanen i nord, eneboliger i øst og en blanding av

næringsbeby ggelse/boliger i sør.

Området sør for jernbanen er preget av frittliggende boliger orientert i et

bebyggelsesmønster tilnærmet sør vest, nordøst retning.

Landskapet er relativt flatt og oversiktlig. Eiendommen ligger på en svak forhøyning.

Eiendommen ha r gode solforhold.
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2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold

Eiendommen Hønengata 59 er eid av selskapet Hønengata 59, representert ved

styreledere Ander Morken og prosjektleder: Knut Bekkjorden.

Planområdet omfatter eiendommene: gn r./ bnr. 1035/1, 317/201, 3045/1, 4000/11,

317/200, 317/67, 317/198, 317/195, 317/196. Eiendommene er både offentlige og

private.

Planområdet omfatter også arealer tilhørende:

• Jernbanetrase: Bane nor (4000/11), pb. 4350 Hamar

• Veiareal og s ideareal til vei og jernbane: Ringerike kommunen (317/201 - 581)

• Hønengata 55 (317/198) : Banggren Tom, Hensveien 33, 3516 Hønefoss

• Hønengata 55 (317/196): Hansen Roy, Strandveien 7, 3530 Røyse

• Ullerålsgata 48A (317/67) Bråthen Eiendom AS, pb.2, 3502 Hønefoss

2. 4 Tidligere vedtak i saken . saken ble behandlet i hovedkomiteen for miljø - og

arealforvaltning den 15.02.2016. sitat:

Sak: 19 / 16

Oppstart: Reguleringsplan 410 - Hønengata 59 med flere

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning :

1. Kommunen anbefaler opps tart av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 mfl..

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens
gate – Hønengaten og NSB (Bergensbanen), samt deler av nr. 0605_11 Norderhov ved
vedtak av 0605_410 detaljregulerin g for Hønengata 59

3. HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes.

Behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 15.02.2016 :

Forslag fra Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) til nytt pkt 3:
«HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes.»

Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak og Strandes forslag om nytt pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Sitat
slutt.
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Utbyggers vurdering av vedtaket: Det er ikke aktuelt i denne planen å legge til rette for
togstopp i tilknytning til eiendommen. Arealet og strekningen som grenser til jernbanen er for
lite og avstanden til Hønefoss jernbanestasjon er relativt liten. Dette er derfor ikke innarbeidet
i planen

2. 5 Utbyggingsavtaler : det tas sikte på å oppr ette utbyggingsavtale med kommunen for

opparbeidelse og istandsetting av berørt infrastruktur etter anleggsarbeidene

2. 6 Krav om konsekvensutredning? Det stilles ikke krav til konsekvensutredning for

tiltaket grunnet tiltakets størrelse og oversiktlige pr oblemstillinger.

2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner
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3. Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram

• Hovedutvalget for miljø - og area l forvaltning i Ringerike kommune som ansvarlig
myndighet 17.04.2012. Iht. plan - og bygningsloven, er planformen er
detalj deregulering,

• Stark arkitekter AS er konsulent for utarbeidelse av reguleringsplanen. Den er
utarbeidet etter fastsatt mal fra kommunen i forhold til plan beskrivelse og
bestemmelser .

• Rambøll AS har vært engasjer t i forbindelse med utarbeidelse av rapporter i
forhold til temaene: Støy - og luftforurensning, klima , Transport og trafikk

• Multiconsult AS har vært engasjert i forbindelse med utarbeidelse av Miljøteknisk
rapport

Stark arkitekter AS har stått for utred ningsarbeidet innenfor resterende
tema:

• Vernehensyn
• Kulturminner, kulturmiljø og landskap
• Teknisk infrastruktur
• Parkering
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• Atkomst
• Tilgjengelighet og bevegelsesmønstre

4. P lanstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Tiltakets forhold til overord nede rammer og føringer

• St.mld. nr. 26 (2006 - 2007 )” Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøstand”

• St.mld. nr. 23 (2001 - 2002 )” Bedre miljø i byer og tettsteder”

• Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging, fastsatt 04.09.09

• Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga,

rundskriv T - 2/8

• Tilgjengelighet for alle, rundskriv T - 5/99

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanle gging, T - 1442/2012.

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T -

5/93

• Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (NTP)

• Fylkeskommunale planer : Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs

riksveiernettet i Buske rud

4.2 Gjeldende kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner :

• I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til næringsvirksomhet. Planområdet er i

dag regulert i reguleringsplan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens gate –

Hønengata og NSB (Bergensba nen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert

til Næring/industri. Tillatt utnyttelsesgrad er U= 0.30. Bebyggelsen skal ikke overstige

2 etasjer.

• Energi - og klimaplanen for Ringerike, (vedtatt 02.12.10) Visjonen i klimaplanen er:

Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare

energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. Planen inneholder generell informasjon



8
Hønengata terrasse , Hønefoss, Planbeskrivelse, sist redigert 02.05 .18. stark arkitekter as, grønland 57, drammen

om energibruk og klimautfordringer og informasjon om status for lokal energibruk og

klimagassutslipp, forv entet utvikling og utfordringer spesielt for Ringerike kommune.

• Grønn Plakat (vedtatt 30.11.00) Grønn Plakat er en registrering og verdsetting av de

grønne områdene som finnes i Hønefoss. Den gir en oversikt, og angir hvilken vekt

grønne verdier skal gis, til bruk i avveining mellom vern og utbygging. Grønn Plakat

skal legges til grunn for plan - og byggesaksbehandling og arealforvaltning i

kommunen. Hovedmålet i grønn plakat er å: Bevare hovedtrekkene i nåværende

grønnstruktur og unngå videre oppdeling og s plittelse av områdene. Planområd et er i

Grønn Plakat angitt som” område uten grønnstruktur”. I retningslinjene til Grønn

Plakat står det at for områder grønnstruktur skal det arbeides for å oppretthold e en

hensiktsmessig grønnstruktur.

4. Beskrivelse av plan området, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet

• Eiendommen Hønengata 59 (gnr/bnr 317/200) har en sentral beliggenhet i Hønefoss

nord ved jernbaneundergangen i Hønengata. Eiendommen har i dag inn – og utkjøring

fra Hønengata i vest. Mot nord går tomtegrense n inntil jernbanen, mens det øst for

området er et boligområde. Det er en kombinasjon av næring/boliger mot sør.
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• Avgrensning og størrelse på planområdet er gjort slik at planforslaget overlapper

den gjeldende reguleringsplanen(Nr.121. Hønengata, Asbjø rnsens gate, Ullerålsgata)

er fra 1985 og betraktes å være lite aktuell i dag.
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5.2 Dagens arealbruk Tomten benyttes i dag til omlasting av drivstoff og smøreoljer.

5.3 Stedets karakter

• Struktur og estetikk/ byform I skissene for planlagt boligutbyggi ng er det lagt vekt

på å gi et oppdelt og variert uttrykk.

• Eksisterende bebyggelse består av noen få lager bygninge r som er av generell
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karakter. Disse er av eldre årgang og ansees som lite egnet til videre bruk. Disse er

revet.

5.4 Landskap

• Topogr afi og landskap : Eiendommen ligger på en liten forhøyning i området.

Den har i dag noe naturlig vegetasjon med selvfrødde trær. Eiendommen faller

noe mot sør og øst slik at det kan være naturlig med innkjøring/utkjøring fra

parkeringskjellere i sørøstre h jørne . I henhold til artsdatabanken er det ikke

registret arter av interesse på eiendommen. Det er lite grøntareal derfor er

sannsynligheten for funn av interesse for biologisk mangfold liten.

• Solforhold : Eiendommen har gode solforhold. Det er utført so l og skygge

studier av bebyggelsen den er vedlagt denne beskrivelsen.

• Lokalklima : Lokalklimaet er gunstig ved at det er sjelden sjenerende vinder ,

spesielt kaldt eller varmt på eiendommen

• Estetisk og kulturell verdi . Det er ikke registrert spesielle verdier.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø :

D et er ikke registrert noe av interesse.

5.6 Naturverdier :

Det er ikke registrert noe av interesse.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder :

Sti langs jernbanen er brukt som snarvei mellom Ulleråls gata og Hønengata. Denne

utbedres og forsterkes slik at den blir mer attraktiv som gang og sykkelvei i framtiden

5.8 Landbruk .

Det er ikke registrert noe av interesse.

5.9 Trafikkforhold

Når det gjelder trafikkforhold henvises det generelt til vedlagte trafikkanalyse utarbeidet

av Rambøll AS, datert 2016 - 09 - 20. revidert april 2018

sitat fra konklusjonen i rapporten:
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Sitat:

Tiltaket vil føre til en mindre trafikkvekst i området. Dette forventes ikke å nevnelig

forverre for gående, syklende, kollektivt rafikken eller trafikksikkerhetssituasjonen.

Tiltaket kan føre til viss kødannelse i krysset Asbjørnsens gate x Hønengata i

morgenrushet. Alternativt vil tiltaket føre til noe overført trafikk til Ullerålsgata syd

og/eller Prinsens gate. Slik mertrafikk vi l være liten, og lite merkbar.

Det er sett på forholdene langs skolevei mellom planområdet og Ullerål barneskole.

Gangforhol dene for ansees som tilstrekkelige i dagens situasjon, og vil k unne bli

forbedret ifølge utbyg gingen. I denne rapporten er det ikke sett på rutiner for

vedlikehold og brøyting om vinteren. Dette vil ha en betydende innvirkning på

forholdene for barn som går til skolen i vintertid. sitat slutt.

N y e Ullerål skole barneskole står ferdig i 2020. B arn som bosettes i de nye boligene vil

g å på denne. Utbyggingen legger derfor til rette for etablering av trafikksikker gang - og

sykkelvei langs jernbanen slik at skolebarna kommer trygt fram til Hønengata. I tillegg

opplyses det at det skal bygges en egen fotgjengerundergang under jernbanetrase en nord

for området i forlengelsen av Ullerålsgata. Dette er et tiltak som påhviler områdeplanen

nord for planområdet å gjennomføre. Undergangen vil bedre forholdene for skoleveien

når den kommer. Der forutsettes at kommunen og vegvesenet legger til rette for

trafikksikker kryssing av Hønengata for skolebarn i forbindelse med etablerings av den

nye skolen.

5.10 Barns interesser

Planområdet er relativt lite og er i dag ubebygd . Området er i hovedsak relativt flatt og

ligger solrikt til. Derfor er det lag t go dt til rette for å opprette en god og variert lekeplass

samt romslige uteområder for alle aldersgrupper. Det er også relativt kort vei til a ndre
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sentrumsfunksjoner og arenaer for ball - lek og spill.

Området ligger sentralt til med relativt kort vei t il barnehage, barneskole og

ungdomsskole . Veien til skolen er trafikksikker. Det er relativt få kryssinger av vei.

Hastigheten på veien er lav fordi dette er en del av sentrum. Planforslaget er ikke

vurdert til å ha særlig stor innvirkning på barns interes ser.

Planforslaget viser at felles lekeareal ligger på solrikt område. Dette er for få til gode

forhold til leketilbudet.

5.11 Sosial infrastruktur

• Skolekapasitet Barnehagedekning : Området sokner til Hønefoss barneskole som er

vedtatt nedlagt. Nye Ul lerål skole med 600 elever (Hønefoss nord) skal bygges. Hov

ungdomsskole ligger heller ikke langt unna. Det ligger ingen barnehager i umiddelbar

nærhet til planlagte boliger, men barnehagekapasiteten er tilfredsstillende. Fra

planområdet vil barn på vei ti l skolen gå under jernbanesporene i Hønengata. Herfra

antas barna enten å følge Hønengata helt til gang - og sykkelvei som forbinder

Hønengata med Klinikkveien eller gå via Flattumveien og Elling M. Solheims vei.
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Noen kan tenkes gå via Flattumveien hele vei en til skolen eller via noen andre av veiene

i boligområdet. I alle disse veiene fremføres gående og syklende i delt areal med biler

(men med liten trafikk) og hele området er i 30 - sone. Forholdene for disse vil dermed

være omtrent de samme som for traséen via Flattumveien og Elling M. Solheims vei.

5.12 Universell tilgjengelighet

Universell utforming ivaretas gjennom plan og bygningsloven.
D et er satt krav gjennom rekkefølgebestemmelser
”Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesa realer i bygningen,
samt gangadkomster til hovedinnganger. Øvrige deler av bygget skal følge krav til
tilgjengelighet i TEK.

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp : Det settes krav i bestemmelsene om tilkobling til kommunalt vann - og
avløpsnett. VA - pl an og detaljer knyttet til dette, sikres gjennom bestemmelsene.
Håndtering av overvann og fordrøyning skal sikres .
• Trafo . Behovet for elektrisk forsyning vurderes i forbindelse med byggesaken eller
melding fra installatør til energiverket.
• Energi fors yning og alternativ energi: fjernvarme er lagt fram til Asbjørnsens gate. Det
vurderes om utbyggingen skal forsynes med fjernvarme i byggesaken.

5.14 Grunnforhold

Stabilitetsforhold : D et vil bli utarbeidet geoteknisk rapport i forbindelse med

byggesaken . Det antas at eiendommen kan bebygges som planlagt uten spesielle

problem, fortsatt at det gjennomføres geotekniske grunnundersøkelse, prosjektering og

kontroll før tiltaket igangsettes.

5.15 Støyforhold

Generelt vises det til vedlagte rapport fra Ramb øll. Konklusjonen i denne er: sitat:

« Beregningene viser at det vil være behov for skjermet av uteområder for å oppnå

tilstrekkelig areal under grenseverdiene gitt i T - 1442.

Støynivå utenfor vinduer på alle fasader til de to nye bygningene på planområdet

a vviker fra grenseverdier i T - 1442 og NS 8175.

Det vil være behov for tiltak i form av for eksempel skjerming av balkong, benyttes

tilstrekkelig lyddempede vinduer og balansert ventilasjon for å tilfredsstille krav til

innendørs støynivå og på balkonger. » s itat slutt.
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Det bygge s støyskjerm både mot Hønengata i Vest og mot Jernbanen i Nord når

boligene etableres slik at støy reduseres så mye som mulig. Skjermene/vollene etableres

så nær støykilden som mulig for å oppnå best mulig støyreduserende effekt . Ved

utbygging installeres det støydempende tiltak på fasade og etableres balansert

ventilasjon for boligene.

5.16 Luftforurensing

Generelt vises det til vedlagte rapport fra Rambøll. Konklusjonen i denne er:

Sitat: « Luftsonekart over området ved Hønengata 5 9 viser at deler av planområdet

vurderes som PM10 og NO2 rød og gul sone i henhold til Retningslinje for behandling

av luftkvalitet i arealplanlegging, T - 1520. Imidlertid strekker kun gul sone for PM10 ut

inntil bygningsmasser ved den vestlige bygningen. D et er dårligst luftkvalitet ut mot

nordvestlig, sørøstlig og deler av nordøstlig fasade av bygningen, og det vil si at det

bør redegjøres for tiltak ved bygningsmasser for å bedre innendørs luftkvalitet. Det bør

unngås å etablere uteoppholdsareal eller bal konger uten skjerming på denne siden av

bygnings - massen. Luftinntak bør plasseres på fasadene som har god luftkvalitet for å

sikre best mulig kvalitet på inneluft.

Den lokale luftkvaliteten Hønengata 59 antas ikke å utgjøre en stor risiko for redusert

hels e for beboere. Ved del av uteområdet er konsentrasjonene av PM10 og NO2 høyere

og kan derfor utgjøre en viss helsefare for sårbare grupper av befolkningen. Det bør

unngås å legge oppholdsarealer ved områdene med begrenset luftkvalitet.

Støyskjermer kan vur deres å etableres mot Hønengata da disse er vist å være effektive

for å redusere spredning av komponenter som gir redusert luftkvalitet. En mulighet for

å begrense spredning er bruk av vegetasjon mellom veien og planområdet som vil ta av

for en del av den potensielle påvirkningen fra Hønengata. » sitat slutt

Ved utbygging etableres det støyskjerm mot Hønengata for å redusere spredning av

luftforurensing fra biltrafikken.
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Miljøfaglige forhold

Planforslaget har liten eller ingen konsekvenser for biologisk mangfold. Det begrunnes med at

utbyggingen skjer på allerede utbygd areal.

Sentrale Tema Kilde Kommentar / tiltak

Hvilke landskap, økosystemer,

naturtyper eller arter berøres av

planen?

(Direktoratet for

naturforvaltning) WMS

Planen omfatter opparbe ide

og bebygd eiendom .

Landskap, økosystemer,

naturtyper og arter berøres i

liten grad. Landskapet er

relativt flatt med noe fall mot

sør. På eiendommen er det

noe selv frødd vegetasjon.

Eksiterende næringsbygg

rives for å gi plass til

leilighetsbygg.

Hv ilke effekter vil planen ha på

landskap, økosystemet,

naturtyper og arter?

Miljøforhold og påvirkninger

for rødlistearter, artsdata -

banken 2010

Forskingsrapporter

Planene vil ha liten effekt på

landskap, økosystemet,

naturtyper og arter fordi

planområdet er bebygd og

har vært i bruk til

næringsvirksomhet i mange

år .

Hvordan er tilstanden for

landskapet, økosystem og

utviklingen i antall

Naturindeks for Norge

(Direktoratet for

naturforvaltning)

Området er opparbeidet Det

er ikke registrert endringer i

de t lokale økosystem

Foreligger det faglige rapporter

og utredninger om naturmangfold

i det aktuelle området

Det er ikke registret faglige

rapporter og utredninger om

naturmangfold i det aktuelle

området

Foreligger det erfarings basert Norsk Botanisk forening Det er ikke registrert
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kunnskap (fra l okal samfunnet,

kommuner og andre myndigheter)

om det aktuelle området?

Norsk Zoologisk forening

Norsk Ornitologisk forening

Lokale organisasjoner,

Skoler, universitet, høgskoler

erfarings basert kunnskap om

det aktuelle området.

Vil planen påvirke truede arter på

Norsk rødliste for arter 2011?

Artsportalen hos

Artsdatabanken

Artskart hos Artsdatabanken

Ved befaring er det ikke

registrert truede arter som er

på Norsk rødliste for arter.

Vil planen påvirke u tvalgte

naturtyper eller prioriterte arter?

Naturtypebasen hos

artsdatabanken

Planen vil ikke påvirke

utvalgte naturtyper eller

prioriterte arter.

Vil planen påvirke verneområder,

nærområder til verneområder,

marint beskyttende områder eller

vernede vas sdrag (jfr. Verneplan

for vassdrag)

Rødlista og artsportalen

Naturtypebasen hor

Artsdatabanken.

Mareano

Planen vil ikke påvirke

verneområder, nærområder

til verneområder, marint

beskyttende områder eller

vernede vassdrag

Vil planen påvirke

miljøregistre ringer i skog?

Miljøregistrering i skog

(Direktoratet for

naturforvaltning)

Planen vil ikke påvirke

miljøregistreringer i skog

Vil planen påvirke

kulturlandskapet?

Naturbase

(Direktoratet for

naturforvaltning)

Planen vil ikke påvirke

kulturlandskapet.

Vil planen påvirke inngrepsfrie

naturområder (INON)?

INON i Norge (Direktoratet

for naturforvaltning)

Planen vil ikke påvirke

inngrepsfrie naturområder

Vil planen påvirke områder eller

naturtyper som er spesielt

verdifulle for naturmangfold?

Naturbase (Direktoratet for

naturforvaltning)

Mareano (Havforskings -

instituttet)

Planen omfattes ikke av og

vil ikke påvirke områder

eller naturtyper som er

spesielt verdifulle for

naturmangfold
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5.17 Risiko - og sårbarhet (eksisterende situasjon)

• Risikomatr ise, alle relevante forhold skal vurderes

Risiko - og sårbarhet

Hendelse /
situasjon

Aktuelt? sannsynlig konsekvens risiko Kommentar / tiltak

Høyspentsone Nei Ikke ubetydelig 1 Det er ikke høyspentstrekk i
området i dag. Det er heller ikke
planer om n ye høyspentstrekk.

ras Ja Liten betydelig 4 Forbyggende tiltak ellet at
analyse er gjort i byggesak

grunnforhold Ja Ja betydelig 7 Det er foretatt en
grunn undersøkelse. Av
u tredningen går det fram at det
er forurensing i grunnen. Masser
må skiftes ut . Den delen av
området som er bebygd er ikke
vurdert som rasutsatt.
F orbyggende tiltak etter at
analyse er gjort i byggesak.
Konstruksjonsprinsipp og
fundamentering avklares i
byggesak og baseres på rapport,
undersøkelse og konklusjon
geoteknisk firma.

fl om Ja Ja Liten 2 Eiendommen ligger et stykke
unna elva og en del høyere opp i
terrenget. Ved flom vil det bli
betydelig stigning i elva. Dette
vil ha ubetydelig virkning for
tiltaket.

radon Ja Lite /
middels

middels 4 Beskyttelse mot radon gjøres i
b yggesaken

Brann /
eksplosjon

Ja Lite stor 5 Det vil i byggesaken bli
dokumentert betryggende
forebyggende tiltak mo t brann.
Tilstrekkelig kapasitet på
brannvann og brannbegrensende
tiltak vil bli dokumentert.

støy ja ja betydelig 7 Hovedkilden av stø y i området
er fra eksiterende vei - og
jernbanes ystem. Veier med stor
kapasitet er nærliggende .
Forebyggende tiltak er
synliggjort i denne beskrivelsen.
Tiltak mot støy og
luftforurensing innarbeides i
byggesaken.
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vannforsyning Nei lite ubetydelig 1 D et er god kapasitet på vann og
avløpsanlegg i området.

Det planlegges grøntområder som vil kunne håndtere mindre vannmengder, men større

vannmengder vil bli en utfordring. Gitt at det bygges infrastruktur som er dimensjonert

for fremtidig nedbør vurdere s risiko totalt sett som redusert sammenlignet med dagens

situasjon. Det vil oppstå klimaendringer med mildere og kortere vintre, varmere og

tørrere somre og med nedbør om høsten. Hele Norge vil oppleve ekstreme

nedbørsmengder oftere. Planområdet er ikke s pesielt værutsatt.

Det er krav til sikring mot radongass. Ringerike kommune/Buskerud fylke er blant det

fylkene i Norge som er registrert som radonutsatt, da det i grunnen er registrert

alunskifer, men i følge NGUs kartdatabase Arealis er det ikke radonfar e innenfor selve

planområdet. Området ligger ikke værhardt til. Hva gjelder brann, skal prosjektet legge

til rette gode tiltak for evakuering og brannsikring.

• Rasfare Området er ikke klassifisert i forhold til erosjon. Sannsynligheten for skred

eller gru nnbrudd er vurdert som svært liten.

• Flomfare Planområdet er ikke flomutsatt. M ed dagens vannstand i elven er det ikke

nok til å føre til skader på planområdet, gitt at området ikke senkes vesentlig for å

utjevne forskjeller i arealet for utbygging av bol iger. Samlet risiko vurderes som uendret

i forhold til dagens situasjon.

• Støy Generelt vises det til vedlagte rapport fra Rambøll. Konklusjonen i denne er:

Beregningene viser at det vil være behov for skjermet av uteområder for å oppnå

tilstrekkelig area l under grenseverdiene gitt i T - 1442.

Støynivå utenfor vinduer på alle fasader til de to nye bygningene på planområdet

avviker fra grenseverdier i T - 1442 og NS 8175.

Det vil være behov for tiltak i form av for eksempel skjerming av balkong, benyttes

tilstr ekkelig lyddempede vinduer og balansert ventilasjon for å tilfredsstille krav til

innendørs støynivå og på balkonger.

• Luftforurensing Generelt vises det til vedlagte rapport fra Rambøll. Konklusjonen i

denne er:

Sitat: Luftsonekart over området ved Høne ngata 59 viser at deler av planområdet

vurderes som PM10 og NO2 rød og gul sone i henhold til Retningslinje for behandling
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av luftkvalitet i arealplanlegging, T - 1520. Imidlertid strekker kun gul sone for PM10 ut

inntil bygningsmasser ved den vestlige bygni ngen. Det er dårligst luftkvalitet ut mot

nordvestlig, sørøstlig og deler av nordøstlig fasade av bygningen, og det vil si at det

bør redegjøres for tiltak ved bygningsmasser for å bedre innendørs luftkvalitet. Det bør

unngås å etablere uteoppholdsareal el ler balkonger uten skjerming på denne siden av

bygnings - massen. Luftinntak bør plasseres på fasadene som har god luftkvalitet for å

sikre best mulig kvalitet på inneluft.

Den lokale luftkvaliteten Hønengata 59 antas ikke å utgjøre en stor risiko for reduse rt

helse for beboere. Ved del av uteområdet er konsentrasjonene av PM10 og NO2 høyere

og kan derfor utgjøre en viss helsefare for sårbare grupper av befolkningen. Det bør

unngås å legge oppholdsarealer ved områdene med begrenset luftkvalitet.

Støyskjermer kan vurderes å etableres mot Hønengata da disse er vist å være effektive

for å redusere spredning av komponenter som gir redusert luftkvalitet. En mulighet for

å begrense spredning er bruk av vegetasjon mellom veien og planområdet som vil ta av

for en del av den potensielle påvirkningen fra Hønengata. Sitat slutt.

Det etableres støyskjermer/voller mot både Hønengata og Jernbanen slik at spredningen

av luftforurensing dempes mest mulig.

F orurensing i grunnen Miljøfaglige forhold.

Samlet sett vurderes ikk e plantiltaket å medføre noe økning i risikonivå for miljøet og

omgivelsene i og rundt planområdet. I og med at området over lang tid har blitt brukt til

omlasting av drivstoff og smøreoljer med nedgravde tanker for dette er det behov for

masseutskifting a v deler av området. Dette er omhandlet i egen rapport fra Multiconsult

AS ( tiltaksplan mot forurenset grunn, 19.12.17. ) som er vedlagt denne beskrivelsen . Det

vil i tillegg være en midlertidig økt risiko i anleggsfasen som må håndteres, både når det

gjelde r krav til inngjerding av anleggsområdet, samt planlegging av anleggsveier og

riggområder slik at det ikke utgjør fare for barn og unge. Det er forurensede masser i

området og dette må håndteres i den videre planleggingen for å forhindre forurensning

av an dre områder og eventuelle drikkevannskilder. Sitat fra sammendraget i rapporten:

I forbindelse med planlagt eiendomsutvikling av Hønengata 59 (gnr/bnr 317/200) i

Ringerike kommune, er Multiconsult Norge AS engasjert av Olje - og energisenteret for

å yte mi ljøgeologisk bistand/utarbeide en tiltaksplan for planlagte gravearbeider.
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Multiconsult Norge AS utførte i 2011 en miljøteknisk grunnundersøkelse på

eiendommen. Formålet var å kartlegge og avgrense omfang av forurensning på

eiendommen, da området tidligere har vært benyttet til lagring av bensin og diesel

siden 1929. Undersøkelsen viste at det var forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2 til

tilstandsklasse 5 av olje på store deler av tomten. Utførte supplerende

grunnundersøkelser etter riving av bygg og opptak av oljetanker i 2017 viste også at det

ligger olje i deler av disse massene tilsvarende tilstandsklasse 5.

Deler av massene på eiendommen må graves opp og kjøres til godkjent mottak da de

overskrider akseptkriteriene for arealbruken på eiendommen.

T iltaksplanen er utarbeidet etter forurensningsforskriften kapittel 2. Den må

godkjennes av Ringerike kommune som forurensningsmyndighet før graving eller andre

anleggsinngrep på det aktuelle området iverksettes.

Det er grunnentreprenørens ansvar å sørge fo r at tiltaksplanen følges, og at arbeidet

gjennomføres sikkert i henhold til HMS - regler og med beredskap for håndtering av

uventede funn og hendelser. Når tiltaksarbeidet er avsluttet skal det sluttrapporteres til

kommunen. Sitat slutt.

Anbefalingene i rap porten gjennomføres i byggesaken.

• Beredskap og ulykkesrisiko

Sabotasje og terrorhandlinger . Prosjektet er i seg selv er ikke et sabotasje - /terrormål.

5.18 Næring

D et skal ikke etableres næringsvirksomhet på eiendommen utover den virksomhet som

alle rede er her på de tilstøtende eiendommene som inngår i planområdet.
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6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

Eksisterende bygninger er fjernet og vil bli erstattet av 2 leilighetsbygg med va rierende

etasjehøyde fra 2 til 5 etas jer og med totalt ca. 42 leiligheter. I tillegg kommer synlig del

av parkeringsanlegg (kjeller/underetasje) Bygget blir oppført med tilhørende

parkeringskjeller og uteområder.

6.1.1 Reguleringsformål

BBB : blokk bebyggelse.

BKB : bolig/forretning/kontor, e ksiterende bebyggelse.

BLK: Areal for lekeplass.

BAU: Areal for uteoppholdsareal

BRE: renovasjonsanlegg

SKV: Kjørevei

SF: fortau

SGS: gang/sykkelveg

SVT: annen veigrunn

STB: Teknisk bygg/konstruksjoner

SPP: parkeringsplass
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6.2.1 Reguleringsformålene gj ennomgås og løsningene beskrives

Eiendommens sentrumsnære beliggenhet er omkranset av et eneboligområde .

Forslagstiller mener at området trenger en større variasjon i boligtilbudet. Derfor

foreslås det å bygge leiligheter med tilhørende parkeri ngskjeller som et viktig

supplement til eksisterende boliger og som ledd i kommunes satsing på fortetting av

sentrum. Alle leilighetene blir gjennomlyste og har hoved fasaden mot vest. Private

balkonger og store fellesareal gjør at det er god variasjon i u tearealer.

Leilighetsprogrammet som er illustrert i planforslaget består av leiligheter i størrelse fra

ca 50 m2 BRA til ca 95 m2 BRA, hvor alle har trinnfri tilgang fra bakkeplan eller via

heis og svalgang. Det tilstrebes at skj erpede krav i forhold til T EK 17 ̀ med hensyn til

tilgjengelighet legges til grunn i detaljprosjektering og utforming av leilighetene.

Tiltaket vil være en kvalitetsheving av området. Del er vis slitent næringsområde vil bli

erstattet av nyere leilighets bebyggelse som gir en standard heving av både bygninger og

uteområder.
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Det er lagt vekt på at bebyggelsen skal supplere og berike den eksiterende bebyggelsen

ved å tilby en annen variant av bolig med parkering i kjeller. Det gjør at det frigjøres

større uteområd er til grønne plasser for beboerne.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Reguleringsbestemmelsene definerer at bebyggelsen skal plasseres innenfor

byggegrenser angitt på plankart I s kisse ne for planlagt boligutbygging er det lagt vekt på

å gi et opp delt og variert uttrykk. Bebyggelsen er plassert slik at de forholder seg til

tilstøtende vei og gate. Mot Hønengata og Ullerålsgata forholder bygg seg til avstand til

midt vei; 15 meter . Det er lagt vekt på at gatebildet skal opprettholdes og forsterkes v ed

at bebyggelsen plassers langs eksiterende vei og gate. Det gjør at det dannes et skjermet

og veldimensjonert tun mellom blokkene samtidig som hovedtrekkene i bebyggelsens

retning samsvarer med omgivelsene. Det er lagt vekt på at det bygges gjennomgående

leiligheter som gi optimale sol og uteoppholdsforhold. Spesielt er det lagt vekt på å få

til vestvendte veldimensjonerte balkonger for alle. Bebyggelse med boliger utformes

som lamellbebyggelse med varierte høyder og flate tak som skaper luftige mellomrom ,

grønne utearealer og gode solforhold. Ensidige leiligheter mot nord eller øst tillates

ikke.

P arkeringskjellerne er plassert under boligene for å redusere overflateparkering så mye

som mulig. Noen parkeringer er vist på overflaten for å ha noe til gjest er og ekstra

parkering . Vi har lagt vekt på et store åpne t uterom mellom boligene. Dette er for å

kunne gi god bokvalitet til boligene. Høydene er planlagt å være varierende og det er

lagt vekt på å få til noen takterrasser. Dette mener vi gir et bedre, me r variert og

spennende uttrykk. Antall illustrerte leiligheter er på 46 stk. Det legges vekt på bruk av

gode og varige materialer, og større volum skal brytes opp ved sprang i fasader og

variasjon i materialbruk.

6.3.1 Bebyggelsens høyde

Vi fo rslår at bebyggelsen i hovedsak trapper seg opp fra 2 til 5 etasjer.
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6.3 .2 Grad av utnytting

• BYA, Utnyttelse i BYA ønsker for reguleringsformål boligblokk (BBB) vi foreløpig å

settes til 8 0 %.

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer

Det blir ingen arbeidsplasser knyttet til dette tiltaket utover de som allerede er her på

eiendommen e syd for utbyggingsområdet.

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling

I skissene for planlagt boligutbygging er det lagt vekt på å gi e t oppdelt og variert

uttrykk.

Parkeringskjellerne er plassert under boligene for å redusere overflateparkering så mye

som mulig. Noen parkeringer er vist på overflaten for å ha noe til gjester og ekstra

parkering.

Vi har lagt vekt på et store åpnet utero m mellom boligene. Dette er for å kunne gi god

bokvalitet til boligene.

Høydene er planlagt å være varierende og det er lagt vekt på å få til noen takterrasser.

Dette mener vi gir et bedre, mer variert og spennende uttrykk. Antall illustrerte

lei ligheter er på 46 stk.

Skissene viser at det kan fordele seg på:

• 8 stk. 2 Roms ( ca. 50 m2),

• 28 stk. 3 Roms (65 m2)

• 10 stk. 4 Roms (95 m2).

Sammensetningen av leilighets størrelser og planløsning kan muligens endre seg.

Prosjektet har en fle ksibilitet i seg som gjør at dette er mulig. Antall leiligheter derimot

vil sannsynligvis ikke endre seg mye. Slik skissene er i dag vil de kunne gi grunnlag for

at barnefamilier skal kunne bosette seg her.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
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Ringerike kommune har intensjon om å fortette sentrum med boligbebyggelse. Dette er

synliggjort i en rekke politiske dokumenter og vedtak. Spesielt trekkes fram gjeldende

arealdel til kommuneplanen og det nylig oppstartede arbeidet med områdeplan for

sentrum.

Eiendommen Hønen gata 59 er sentrumsnært og godt egnet for å kunne fortettes med

boliger.

Planområdet ligger gunstig til i forhold til kommunens ambisjon om sentrumsutvikling.

Planen vil videreføre retningslinjene om tettstedsutvikling ved å tilføre området en

større varia sjon i bolig - sammensetningen. Planområdet er godt egnet for boligformål

med gode, solrike, sentrumsnære og vel fungerende funksjoner.

Det er et uttalt mål i kommunens planstrategi at sentrumsnære områder som dette

fortettes for å styrke sentrum.

Vedlagt er illustrasjoner som viser foreslått utbygging i forhold til fjernvirkning og

tilpasning til tilliggende bebyggelse. Det er viktig å få fram at forslaget er i tråd med

kommunens strategi for fortetting av sentrum. Det gjør at bebyggelsesstrukturen endres

noe fra å være frittliggende enebolig til å få et noe mer urban karter med å etablere

bygning er i høyde r fra 2 til 5 etasjer.

Dette vil avvike noe fra de nærmeste bebygde tomtene, men vil i en større sammenheng

være tilpasset næringsbebyggelse i umiddelb ar nærhet.

For å opprettholde og videreutvikle bebyggelsesmønsteret og gi gode bokvaliteter er det

lagt vekt på gode og varierte uteoppholdsplasser.

6.5 Parkering

Antall parkeringsplasser

Områdene skal ha bilatkomst som vist på planen med atkomstpiler. Det tilrettelegges

for parkeringskjellere under boligene . Noen parkeringsplasser etableres på overflaten

for å tilfredsstille blant annet gjesteparkering. Parkeringsforskriftene for Ringerike

kommune tilsier en parkeringsplass per enhet for sentrums - områd et i kommune planen.
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Planlagt utbygging av 23 leiligheter i hver av de to byggene fører til et behov for totalt

46 parkeringsplasser. (illustrerte planer viser 50 plasser) Disse er planlagt å anlegges i

parkeringskjeller. Utover dette vil det bli anlagt ca. 12 parkeringsplasser for gjester i

plan.

6.6 Tilknytning til infrastruktur

Atkomsten er i dag fra Hønengata. Denne stenges og den nye bebyggelsen vil få

atkomst fra Ullerålsgata.

6.7 Trafikkløsning

Flytting av atkomst til området fra dagens atkomst i Hønengat a til framtidig atkomst i

Uller ålsgata vil innebære færre avkjørsler i høytrafikkerte Hønengata. Dette vil bedre

trafikksikkerhe ten lokalt i Hønengata. Dette vil samtidig føre til større trafikkme ngder i

Ullerålsgata og Asbjørn sens gates vestre del . Det forventes dog ikke at utbyggingen vil

medføre merkbare endringer i ulykkesbildet.

6.7.1 Kjøreatkomst

T iltaket knytter seg til Hønengata i krysset Hønengata og Asbjørnsens gate.

6.7.2 Utforming av veger

• atkomsten er tilnærmet horisontal. Bredde p å aktsomt er foreslått regulert til 7 meter.

• planlagt atkomst fra Ullerålsgata er i tråd med vegnormalene.

6.7.3 S amtidig opparbeidelse

av denne delen av Ullerålsgata innarbeides i planbestemmelsene.

6.7.4 Varelevering :

Det planlegges ikke varelev ering utover anleggsperioden i og med at dette er et rent

boligprosjekt.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende :

Hønengata er regulert med fortau og sykkelfelt på begge sider. I henhold til kapittel 2.4

er tillatt fart i gaten relativt lav, 40 resp . 50 km/t. På strekningen sør for
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jernbanesporene der tillat has tighet er 40 km/t er gangfeltene opphøyet. Dette har en

fartsdempende effekt som bidrar til at fartsgrensene overholdes. I øvrige gater i

nærområdet må gående og syklende i hovedsak ferdes i s amme kjøreareal som biler.

Det er antatt at de fleste av boliggatene har lite biltrafikk og at dette vil føre til økt

trygghet og sikkerhet. Noen av de større gatene vil imidlertid ha en høyere a ndel

biltrafikk, hvilket kan fø re til at disse oppleves som u trygge å gå og/eller sykle på i

blandet trafikk. Tiltaket forventes ikke å føre til noen større forendringer i de trafikale

forholdene for gående og syklende. Størst innvirkning vil tiltaket ha i forhold til økte

volumer av både myke og motoriserte trafika nter.

Det er planlagt å regulere inn fortau langs Asbjørnsens gate og i Ullerålsgata. Dette vil

lokalt være en god forbedring for gående.

Det som i dag er en sti lengst nord i planområdet vil bli anlagt som en gang - og

sykkelvei. Det vil bli opparbeidet en gangvei fra boligene til denne G/S veien slik at

gående og kylende lett kan komme til Hønengata og det øvrige vegsystemet på effektiv

og trygg måte. Det vil bli en stor forbedring for både syklende og gående til og fra de

nye boligene .

6.7.6 Felles atko mstveger, eiendomsforhold :

Ullerålsgata er kommunal gate. Ny atkomst fra denne ansees å være uproblematisk. Det

er få boliger tilknyttet denne delen av gata. Siktforholdene ansees for å være gode i

forhold til den foreslåtte atkomsten.

6.8 Planlagte off entlige anlegg :

Det er ikke planlagt offentlige anlegg utover opprusting av denne delen av Ullerålsgata

og fortau langs nordsiden av Asbjørnsens gate fra Hønengata til Ullerålsgata.

6.9 Miljøoppfølging

Miljøtiltak vil være å masseutskifte forurenset gr unn, tilrettelegge for oppgradering av

uteområder, etablere gang og sykkel vei langs jernbanen og etablere støyvoll/gjerde mot

Jernbanen og Hønengata .
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6.10 Universell utforming

Universell utforming ivaretas gjennom plan og bygningsloven.

D et er satt krav gjennom rekkefølgebestemmelser

”Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesarealer i bygningen,

samt gangadkomster til hovedinnganger. Øvrige deler av bygget skal følge krav til

tilgjengelighet i TEK.

6.11 Uteoppholdsareal

Det leg ges opp til at hver boenhet minimum skal ha privat uteoppholdsplass på balkong

eller på bakke, inklusive i dette kan være privat areal på svalgang ved den enkelte bolig .

F elles uteoppholdsareal legges i hovedsak mellom blokkene og opparbeides i

sammenheng med lekeplassen. F elles uteoppholdsareal opparbeides slik at det gir god

kvalitet i forhold til lokalisering, støy, støv og dimensjonering Lekeplass en opparbeides

iht. kommunale bestemmelser. Lekeplassen blir en kombinasjon av nærlekeplass og

områdelekepla ss i og med at det planlegges over 20 boenheter, men mindre enn 100.

For nærlekeplassen (200 m2) planlegges det å opprette :

- En sandkasse

- Et huskestativ med 3 husker

- Et bevegelig lekedyr

- En benk med bord

- Noe fast dekke

- en sklie og en tippehuske .

For Områdelekeplassen (1500 m2)

- 2 benker med bord

- Det skal tilrettelegges for varierte aktiviteter som f.eks. bal l - lek, aking, sykling, fast

dekke som kan merkes opp til ulike spill osv.

E ksisterende vegetasjon på eiendommen er ubetydelig og av lav kvalitet. Det planlegges

å beplante ny vegstasjon i forbindelse med realisering av prosjektet.

Turvei legges til eksiterende sti som går langs jernbanen fra Ullerålsgata til Hønengata.

Deler av strekningen opparbeides slik at det er tilgjengelighet for l astebil fra

Ullerålsgata til trafoen til bane nor. Den resterende delen opparbeides som gang og

sykkelvei med mulighet for maskinell vedlikehold fra trafo en til Hønengata.
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Atkomst til fellesarealet/ lekeplassen mellom blokkene skjer via gangveier som er

tilrettelagt for rullestolbrukere. Disse arealene får fast dekke.

Tilgjengeligheten til boligene holdes snøfrie i vinterhalvåret.

Boligblokken plasseres med avstand til tilstøtende veier. Det gjør at det blir felles

uteareal også foran disse. Arealet bli r opparbeide felles uteoppholdsarealer som kan

benyttes av de som bor her.

U tomhusplan skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse for bygging av

boligene. Før ferdigattest kan gis skal uteoppholdsarealene være ferdig opparbeidet.

Ferdigatteste n er imidlertid avhengig av årstid. Hvis ferdigstillelse er på den kalde delen

av året kan ferdigattest gis uten at tilsåing og beplantning er gjort mot at dette utføres så

fort været tillater det.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger .

Landbruks interesser er ikke berørt av tiltaket.

6.13 Kollektivtilbud .

Den nærmeste kollektivholdeplassen til Hønengata 59 er bussholdeplassen

Regnorgården. Denne betjenes av linje 228 Morgenbøen – Hvervenmoen. Bussen har

tre avganger per time under hele driftsdøgnet.

I Hø nengata er det to bussholdeplasser innen 300 m avstand fra planområdet. Domus

ligger ca. 250 m nord for planområdet og betjenes av linjene 150, 701, 225 og 232.

Gullagata ligger ca. 260 m sør for planområdet og betjenes av de samme linjene som

Domus, med t illegg av linje 228. Linjene 225 og 232 er skoleskysslinjer og har

avganger ved skolestart og – slutt. Linje 150 kjører mellom Hønefoss og Lillehammer og

avgår to ganger per døgn fra Domus.

Det er ca. 1,4 km luftstien til Hønefoss sentrum, hvorfra det avg å r en rekke med

regionale og lo kale busser, sant et fåtall tog på Randsfjordbanen/Bergensbanen.

Det planlagte t iltaket forventes ikke å påvirke kollektivtrafikktilbudet.

6.14 Kulturminner .

Det er ikke registrert kulturminner i tiltaksområdet.

6.15 Sosi al infrastruktur



31
Hønengata terrasse , Hønefoss, Planbeskrivelse, sist redigert 02.05 .18. stark arkitekter as, grønland 57, drammen

Formannskapet vedtok 09.04.2013 oppdragsbeskrivelse for arbeidet med en

barnehageplan for Ringerike kommune. Barnehageplanen skal gi en oppdatert

kartlegging av dagens og fremtidens situasjon, herunder vise fremskrevet behov for

barnehage plasser i tråd med befolkningsvekst. Et av alternativene for etablering av ny

barnehage er på området like nord for vårt tiltak, øvre Hønengate øst.

6.16 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett :

En utbygging av eiendommen kan medføre at eksisterende avløpsledninger

sannsynligvis vil må tte bli oppgradert og fornyet . Det forutsetter en tett dialog med

kommunen om VA nettet før igangsetting av tiltaket. Det er sannsynlig at kommunen

gjennomfører eget prosjekt med å s eparere ledningsnettet .

Det må gjøres tiltak for å øke kapasiteten for overvann i dagens situasjon, og ta høyde

for enda større konsentrasjon av vann. Det stilles krav til videre utredning/prosjektering

og dokumentasjon ved søknad om tiltak.

Tilknytning til Hønefoss fjernvarmea nlegg eller godkjente alternativer er innarbeidet i

bestemmelsene.

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug .

Det planlegges å benytte seg av nedgravd avfallsanlegg for tiltaket. Dimensjonering er

gjort i samarbeide med renovasjonsselskapet.

6.18 Avbøten de tiltak/ løsninger ROS :

D et forberedes flere avbøtende tiltak i forbindelse med ROS analysen. Det er tiltak som

følges opp i byggesaken med forutgående analyser og konkrete forslag til løsninger.

Dette gjelder temaene: Ras, grunnforhold (geoteknikk, for urensning), brann og støy.

6.19 Rekkefølgebestemmelser

Det gis ikke ferdig tillatelse for de nye boligene før følgende anlegg er i samsvar med

det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen:

• Vann - og avløp

• Veg (opprusting av d el av Ullerålsgata som er berørt av tiltaket, fortau langs

Asbjørnsens gate slik som beskrevet)

• Sykkelparkering
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• Lek/uteareal (sesong avhengig)

7 . Konsekvensutredning

7.1 Konsekvensutredning

R eguleringsplanen utløser ikke krav til konsekvensutredning grunnet planens størrelse,

innhold og oversiktlige problemstillinger
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8 . Innkomne innspill

8 .1 Merknader (sammendrag av merknadene gjengis her eller tas inn som vedlegg til

planbeskrivelsen)

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar,
momente r i uttalelsene.

Nr. 1, Jernbaneverket er
opptatt av:

• Å sikre muligheter for
utvidelse av eksiterende
spor. Det henvises til
utarbeidet veileder og
teknisk regelverk.

• At planavgrensning
tilpasses
eiendomsgrensen langs
jernbanen.

• Tilgang til eksiterende
tr afokiosk

• 30 meters byggegrense
jfr. Jernbanelovens §10.

• Støy og rystelser. Det
må påsees at offentlige
krav overholdes i
forhold til dette.

• Grunnforhold.
Tiltakshaver må foreta
nødvendige
undersøkelser før
tiltaket iverksettes.

• Gjerde: sikringstiltak
mot b anen med et
flettverksgjerde på 1,8
meters høyde,
innarbeides i regulerings
bestemmelsene.

Jernbaneverket

• JBV har tidligere hatt
praksis for at
byggegrense på 15
meter praktiseres i
tettbygd strøk. JBV
opplyser over telefon
9.5.16. at det har vært
en innsk jerping i
forhold til
byggegrenser.
Byggegrense i tettbygd
strøk er 15 meter for
næringsbebyggelse og
20 meter for
boligbebyggelse.
Planen er tilpasset
dette.

• Vi tilpasser
planavgrensning slik
som beskrevet i brevet
fra JBV.

• Tilgang til trafo kiosken
vises i planen

• Planforslaget
inneholder rapport som
omhandler støy og
rystelser. Denne legges
til grunn for
bestemmelser til
planen.

• Det vil bli gjennomført
nødvendige
grunnundersøkelser før
tiltaket iverksettes.
Innarbeides i
bestemmelsene
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• Gjerde: sikringstilt ak
mot banen med et
flettverksgjerde på 1,8
meters høyde,
innarbeides i
regulerings
bestemmelsene.

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 2 Statens Vegvesen er
opptatt av:

• Er enig i kommunes
fortettingsstrateg i for
boliger.

• At støy støv og trafikk er
viktige forhold i
planleggingen.

• At tiltaket utredes i tråd
med forskrift om
konsekvens utredning.

• Og forutsetter at dagens
atkomst til eiendommen
fra Hønengata stenges
som en del av
planarbeidet.

• Trafikkanalyse må følge
planarbeidet.

• Forholdet til
kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet for
myke trafikanter må
avklares.

• Planarbeidet bør sees i
sammenheng med
planarbeid nord for det
aktuelle området.
Gangveis forbindelse
under jernbanen bør
vurderes.

• Om planarbeidet
me dfører endringer av
veg - og trafikkforhold

• Det er utarbeidet
rapport om støy og
støv. Grunnlaget i
rapporten vil
gjenspeiles i
bestemmelsene.

• Vi er uenig i at
byg g eområdet skal
konsekvens utre des
fordi det er et relativt
begrenset område med
god oversikt over
hvilke konsekvenser
tiltaket har uten at det
utredes spesielt.

• Dagens atkomst til
eiendommen fra
Hønengata stenges som
en del av planarbeidet.

• Trafikkanalyse følger
planarbeidet. Viktige
t rekk i denne
innarbeides i
planbestemmelsene

• Forholdet til
kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet for
myke trafikanter
avklares i
plandokumentet. Vi ser
det som ikke relevant å
ta med
fotgjengerundergang
under jernbanen for å
binde sammen vårt
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på riks - eller fylkesvei,
så må dette tas med i
planarbeidet.

• Byggegrense må
vurderes i forhold til
støy og nødvendig tiltak
mot støy må være
innarbeidet i planen.

• At byggegrensen
generelt er satt til 100
meter fo r alle tiltak i
«Fylkesdelplanen for
avkjørsler og
byggegrenser langs
riksveinettet i
Buskerud»

• At planavgrensningen
legges til senterlinjen
FV 35 (Hønengata)

• Kommunen vurdere
behov for tilrettelegging
tiltak for å sikre
tilgjengelighet for
kollektive
tran sportmidler.

• Og minner kommunen
om en rekke statlige og
kommunale vedtak som
er førende for
planarbeidet.

område med det som
ligger nord.

• Planarbeidet medfører
ikke endringer av veg -
og trafikkforhold på
riks - eller fylkesvei. Se
vedlagte trafikk analyse

• Byggegrense vurderes i
forhold til støy og
nødvendig tiltak mot
støy. Dette innarbeides
i planen

• Byggegrensen er
foreslåt t til 15 meter fra
senter vei i Hønengata.
(FV35) grunnet
tilpasning til bymessige
omgivelser.

• Planutkastet legger opp
til å etablere støygjerde
mot Hønengata og vil
etablere støyvoll mot
jernbanen.

• For styrk og sikre
fotgjengertrafikken
planlegges det å
e tablere fortau på
nordsiden av
Asbjørnsens gate fra
Ullerålsgata til
Hønengata

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 3 Fylkesmannen i
Buskerud er opptatt av:

• Støyhensyn og viser til
veileder T 1442. En
støyfag lig rapport må
følge planarbeidet.

• Luftkvalitet og viser til
veileder T - 1520

• Forurensning i grunnen
og mener at det vil bli
stilt krav til opprydning

• En støyfaglig rapport
følger planarbeidet.

• En luftkvalitets faglig
rapport følger
planarbeid et.

• Det er utarbeidet en
rapport om forurensing
i grunnen. Denne
legges til grunn ved
utarbeidelse av
bestemmelser til
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hvis det viser seg at det
er for høye verdier av
forurensing i grunnen.

• Lekemuligheter og
utearealer for b arn.

• Trafikksikker skolevei

• Landskapsmessige og
estetiske forhold.

• Eventuelt verdifullt
naturmiljø iht.
naturmangfoldloven.

• Miljøvennlig
energiløsninger.
Området ligger innfor
konsesjonsområdet for
fjernvarme.

• Samordnet bolig - , areal -
og transportplanleggi ng.
Vurdering av
tilrettelegging for
kollektive
transportmidler.

• Prinsippet for universell
utforming.

• ROS analyse (risiko og
sårbarhets analyse) til
planforslaget.

planen.

• Lekemuligheter og
utearealer for barn tas
inn i planen

• Plandokumentet
inneholder forhold som
Landskaps - messige og
estetiske forho ld

• Området ligger innfor
konsesjons - området for
fjernvarme. Dette
medtas i
bestemmelsene.

• Prinsippet for universell
utforming legges inn i
planen.

• ROS analyse (risiko og
sårbarhets analyse) til
planforslaget følger
planbeskrivelsen.

Oppsummering av uttale lser Forslagsstillers kommentar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 4 Buskerud
Fylkeskommune er opptatt av:

• Automatisk fredede
kulturminner. Opplyser
om varslingsplikten
dersom det fremkommer
spor eller gjenstander
som kan være fra før
1537 under arbeidets
gang.

• Nyere tids kulturminner.
En bolig er vurdert til å
ha middels verneverdi
innenfor planområdet.

• Varslingsplikten vil bli
overholdt dersom det
fremkommer spor eller
gjenstander som kan
være fra før 1537 under
arbeidets gang.

• Eksiterende bygning
som blir berørt av
planforslaget har lav
verneverdi og er derfor
revet for å klargjøre for
bebyggelse etter at
forurenset masse er
skiftet ut .
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• At den planlagte
blokkbebyggelsen kan
virke dominerende i
forhold til
omkringliggende
småhusbebyggelse.

• Eksiterende bygning
som blir berørt av
planarbeidet har lav
verneverdi og vil derfor
ikke motsette seg
utbyggingen slik som
vist i forslaget.

• Blokkbebyggelsen
skiller seg ut fra
omkringliggende i
størrelse og form.
Bebyggelsen ligger på
en forhøyning i
terrenget og kan v isuelt
sees i en større
sammenheng med en
den store utbygging en i
tilstående område mot
Nord. Tilpasningen til
omgivelsene av
bygningsvolumene er
gjort slik at volumet
brytes opp ved
nedtrapping i forhold til
terrengeget og beviste
tilbaketrekninger i
fasaden for visuelt å
nedskalere volum et.
Bevist linjeføring i
fasader og materialvalg
vil søke å tilpasse den
nye bebyggelsen i seg
selv og i forhold til
omgivelsene. V i har tro
på at den viste
bebyggelsen er en
fornuftig fortetting av
eksiterende
se ntrumsnære
boligområde.

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 5 Ringerike kommune,
kommuneoverlegen er opptatt
av:

• Støy, støv og
luftforurensing hensyn
tas i planarbeidet for de
planlagte boligene og
uteområdene som
etableres i nærheten til
jernbanen og Hønengata

• Og er positiv til store
åpne uterom med

• Det er utarbeidet
rapport om støy og
støv. Grunnlaget i
rapporten vil
gjenspeiles i
bestemmelsene.

• Universell utforming
tas inn i planarbeidet.
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muligheter for trygge
lekeplasser for barn.

• Det hensti lles til å
planlegge for universell
utforming.

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar,
momente r i uttalelsene.

Nr. 6 protest fra naboer i
Ullerålsgaten er opptatt av at:

• Området er stille og har
liten trafikk i dag. Dette
vil endre seg ved den
planlagte utbyggingen.

• Boliger på mer enn 2
etasjer vil bli ruvende i
området. Området har
maks 2 etasjer og noe
kjeller i dag.

• Forslaget vil stenge for
solforhold og utsikt.

• Uakseptabelt med 5
etasjer på ny bebyggelse.
Da vil boligverdien for
eksisterende boliger
reduseres betraktelig.

• Støy fra biltrafikk for 41
boliger og eventuelt
næring til alle døgnets
t ider vil være
sjenerende.

• Det vil bli direkte innsyn
fra de nye boligene til
eksisterende
naboeiendommer.
Terrasser mot naboer er
uaktuelt.

• For å unngå støvplager
må Ullerålsgaten
asfalteres.

• Og forslår at det legges
utkjørsel mot

• Området vil bli endret
med utbygging. Det er
imidlertid slik at vi
mener at området og
nabolaget både er
dimensjonert og tåler
den planlagte
utbyggingen.

• Utbyggingsforslaget er
annerledes enn de
omkringliggende
eneboligene. Vi mener
imidlertid at dette er en
fornuftig
fortettingsstrategi som
gir et verdifullt tilskudd
til en annen boform,
flere boligenheter
s entrumsnært og en
bredere utvalg i
boligformer i området.

• For to eiendommer vil
det dannes skygge i
noen få timer på
ettermiddagen når sola
står i vest (etter kl. 17) i
vinterhalvåret (fra
høstjevndøgn til
vårjevndøgn).
S kyggene faller på
utearealet som vender
m ot veien. I den mørek
årstide n er dette arealet
lite i bruk. Vi mener at
dette er akseptabelt
gru nnet årstiden.
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Prinsensgate gjennom
eksi sterende
næringsbygg i
Ullerålsgaten 48.

• Trafikken er for stor i
krysset Hønengata og
Asbjørnsens gate til å
tåle mer trafikk.

• Det er mangel på fortau
langs Asbjørnsens gate.

• Det blir farligere
skolevei for barn ved
utbyggingen.

• De er i utgangspunktet
posi tive til
boligutbygging, men
mener at det bør bedre
tilpasses slik at det ikke
ødelegger for sol og
utsikt.

• Skeptiske til blanding av
bolig og næring.

• Utsikten mot vest har
ikke vært et betydelig
aktivum for boligene i
Ullerålsgata grunnet
terrengformen. Den blir
redusert ved
utbyggingen. Vi mener
at dette er akseptabelt i
og med at det uansett
vil bli en form for
utbygging på
eiendommen som vil
virke generende for
naboene.

• Det er ikke planer om
etablering av næring for
utbyggingen på «Shell
tomta». Det er uavklart
hva som tenkes i de
andre eiendommen som
inngår i planarbeidet.

• Vi prøver i størst mulig
grad å unngå at det
etableres terras ser på
nybyggene som
fremmer innkikk som
oppleves som ulempe
for naboer.

• Grunnet
atkomstsanering av
dagens atkomst fra
Hønengata blir det
etablert atkomst til
eiendommen fra
Ullerålsgata.

• Det er utarbeidet en
trafikkanalyse som
klarlegger de trafikale
dele ne av planen. Den
konkluderer med at det
ikke blir vesentlig
endring i
trafikkforholdene.

• Planforslaget viser
mulighet for etablering
av fortau langs
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Asbjørnens gate fra
Ullerålgata til
Hønengata.

• Sol og skygge
planer/vurderinger er
utarbeidet og følger
pl andokumentet.

9.2 Annet

Illustrasjoner:

U tomhusplan , illustrasjonsplan

B ebyggelse



41
Hønengata terrasse , Hønefoss, Planbeskrivelse, sist redigert 02.05 .18. stark arkitekter as, grønland 57, drammen
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Hønengata terrasse , Hønefoss, Planbeskrivelse, sist redigert 02.05 .18. stark arkitekter as, grønland 57, drammen
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Hønengata terrasse , Hønefoss, Planbeskrivelse, sist redigert 02.05 .18. stark arkitekter as, grønland 57, drammen
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Hønengata terrasse , Hønefoss, Planbeskrivelse, sist redigert 02.05 .18. stark arkitekter as, grønland 57, drammen

10. Avsluttende kommentar

Tiltakshaver er innstilt på å realisere tiltaket så raskt som mulig. Det vurderes å søke om
rammetillatelse parall elt med planbehandlingen.

Dato, sted . Drammen 17. april 2018

Stark arkitekter AS v/Per Gunnar Rød - Knudsen, siv.ark, MNAL



VURDERING AV UTTALELSER VED VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

PlanID: 0605_410 

Detaljregulering for Hønengata terrasse (Hønengata 59 med flere) 

Liste over uttalelser: 

1. Jernbaneverket (uttalelse) 01.04.2016. 

2. Statens vegvesen (uttalelse) 29.03.2016 

3. Fylkesmannen i Buskerud (uttalelse) 29.03.2016 

4. Buskerud Fylkeskommune (uttalelse) 05.04.2016 

5. Ringerike kommune (kommuneoverlegen) (uttalelse) 04.04.2016 

6. Naboer i Ullerålsgaten (uttalelse) Protest, («innsigelse») 02.03.2016 

Det er ikke kommet inn varsel om innsigelser fra statlige, fylkeskommunale eller lokale myndigheter 

til varslet om oppstart. 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar, 

momenter i uttalelsene. 

Rådmannens kommentar 

Nr. 1, Jernbaneverket: 

 Å sikre muligheter for utvidelse av 
eksiterende spor. Det henvises til 
utarbeidet veileder og teknisk 
regelverk. 

 At planavgrensning tilpasses 
eiendomsgrensen langs jernbanen. 

 Tilgang til eksiterende trafokiosk 

 30 meters byggegrense jfr. 
Jernbanelovens §10. 

 Støy og rystelser. Det må påsees at 
offentlige krav overholdes i forhold 
til dette. 

 Grunnforhold. Tiltakshaver må 
foreta nødvendige undersøkelser 
før tiltaket iverksettes. 

 Gjerde: sikringstiltak mot banen 
med et flettverksgjerde på 1,8 
meters høyde, innarbeides i 
regulerings bestemmelsene. 

 

 JBV har tidligere hatt praksis for at 
byggegrense på 15 meter praktiseres i 
tettbygd strøk. JBV opplyser over 
telefon 9.5.16. at det har vært en 
innskjerping i forhold til 
byggegrenser. Byggegrense i tettbygd 
strøk er 15 meter for 
næringsbebyggelse og 20 meter for 
boligbebyggelse. Planen er tilpasset 
dette. 

 Vi tilpasser planavgrensning slik som 
beskrevet i brevet fra JBV. 

 Tilgang til trafo kiosken vises i planen 

 Planforslaget inneholder rapport som 
omhandler støy og rystelser. Denne 
legges til grunn for bestemmelser til 
planen. 

 Det vil bli gjennomført nødvendige 
grunnundersøkelser før tiltaket 
iverksettes. Innarbeides i 
bestemmelsene 

 Gjerde: sikringstiltak mot banen med 
et flettverksgjerde på 1,8 meters 
høyde, innarbeides i regulerings 
bestemmelsene. 

 

 

Byggegrense er i plankart satt til 20 

meter, fletteverksgjerde ligger i 

plankart og er inne i § 2.1-3 i 

bestemmelsene.  

 

Forhold vedrørende støy og grunn 

ligger inne i bestemmelser og 

planbeskrivelse.   

 

Jernbaneverkets uttalelse anses som 

tilstrekkelig kommentert og 

imøtekommet av forslagstiller.  

Rådmannen har ingen øvrige 

kommentarer.  

Nr. 2 Statens Vegvesen: 

 Er enig i kommunes 
fortettingsstrategi for boliger. 

 Det er utarbeidet rapport om støy og 
støv. Grunnlaget i rapporten vil 
gjenspeiles i bestemmelsene. 

 

Rapport foreligger, forhold 

vedrørende støv og støy er ivaretatt. 



 At støy støv og trafikk er viktige 
forhold i planleggingen. 

 At tiltaket utredes i tråd med 
forskrift om konsekvens utredning. 

 Og forutsetter at dagens atkomst til 
eiendommen fra Hønengata stenges 
som en del av planarbeidet. 

 Trafikkanalyse må følge 
planarbeidet. 

 Forholdet til kollektivtrafikk og 
trafikksikkerhet for myke trafikanter 
må avklares. 

 Planarbeidet bør sees i 
sammenheng med planarbeid nord 
for det aktuelle området. Gangveis 
forbindelse under jernbanen bør 
vurderes. 

 Om planarbeidet medfører 
endringer av veg- og trafikkforhold 
på riks- eller fylkesvei, så må dette 
tas med i planarbeidet. 

 Byggegrense må vurderes i forhold 
til støy og nødvendig tiltak mot støy 
må være innarbeidet i planen. 

 At byggegrensen generelt er satt til 
100 meter for alle tiltak i 
«Fylkesdelplanen for avkjørsler og 
byggegrenser langs riksveinettet i 
Buskerud» 

 At planavgrensningen legges til 
senterlinjen FV 35 (Hønengata) 

 Kommunen vurdere behov for 
tilrettelegging tiltak for å sikre 
tilgjengelighet for kollektive 
transportmidler. 

 Og minner kommunen om en rekke 
statlige og kommunale vedtak som 
er førende for planarbeidet. 

 

 Vi er uenig i at byggeområdet skal 
konsekvens utredes fordi det er et 
relativt begrenset område med god 
oversikt over hvilke konsekvenser 
tiltaket har uten at det utredes 
spesielt. 

 Dagens atkomst til eiendommen fra 
Hønengata stenges som en del av 
planarbeidet. 

 Trafikkanalyse følger planarbeidet. 
Viktige trekk i denne innarbeides i 
planbestemmelsene 

 Forholdet til kollektivtrafikk og 
trafikksikkerhet for myke trafikanter 
avklares i plandokumentet. Vi ser det 
som ikke relevant å ta med 
fotgjengerundergang under 
jernbanen for å binde sammen vårt 
område med det som ligger nord. 

 Planarbeidet medfører ikke endringer 
av veg- og trafikkforhold på riks- eller 
fylkesvei. Se vedlagte trafikk analyse 

 Byggegrense vurderes i forhold til 
støy og nødvendig tiltak mot støy. 
Dette innarbeides i planen 

 Byggegrensen er foreslått til 15 meter 
fra senter vei i Hønengata. (FV35) 
grunnet tilpasning til bymessige 
omgivelser. 

 Planutkastet legger opp til å etablere 
støygjerde mot Hønengata og vil 
etablere støyvoll mot jernbanen. 

 For styrk og sikre fotgjengertrafikken 
planlegges det å etablere fortau på 
nordsiden av Asbjørnsens gate fra 
Ullerålsgata til Hønengata 

Støyskjerming ligger inne i plankart 

og bestemmelser. 

Byggegrense kortere en foreslått av 

SVV, og uttalt tidligere av 

forslagsstiller. 

Byggegrense er satt til 10 m. 

Bakgrunn for annen byggegrense er 

at øvrig nabobebyggelse innenfor 

planfeltet ligger nærmere enn 25 

meter. 

 

Ved avsatt byggegrense i plankart, 

settes det opp støyskjerm. 

Rådmannen anser byggegrense som 

ok- da den åpner opp for mer 

uteoppholdsarealer, og plassering av 

støyskjerm følger øvrige bebyggelse 

lang Hønengata og fører til en 

helhet.  

Det er innregulert støyskjerming mot 

jernbane og Hønengata, i tråd med 

støyrapport-. 

Rådmannen anser for øvrig 
uttalelsen tilstrekkelig kommentert 
og imøtekommet av forslagstiller. 

Nr. 3 Fylkesmannen i Buskerud  

 Støyhensyn og viser til veileder T 
1442. En støyfaglig rapport må følge 
planarbeidet. 

 Luftkvalitet og viser til veileder T-
1520 

 Forurensning i grunnen og mener at 
det vil bli stilt krav til opprydning 

 

 En støyfaglig rapport følger 
planarbeidet. 

 En luftkvalitets faglig rapport følger 
planarbeidet. 

 Det er utarbeidet en rapport om 
forurensing i grunnen. Denne legges 

 

Rådmannen anser uttalelsen 

tilstrekkelig kommentert og 

imøtekommet av forslagstiller. 



hvis det viser seg at det er for høye 
verdier av forurensing i grunnen. 

 Lekemuligheter og utearealer for 
barn. 

 Trafikksikker skolevei 

 Landskapsmessige og estetiske 
forhold. 

 Eventuelt verdifullt naturmiljø iht. 
naturmangfoldloven. 

 Miljøvennlig energiløsninger. 
Området ligger innfor 
konsesjonsområdet for fjernvarme. 

 Samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Vurdering av 
tilrettelegging for kollektive 
transportmidler. 

 Prinsippet for universell utforming. 

 ROS analyse (risiko og sårbarhets 
analyse) til planforslaget. 

til grunn ved utarbeidelse av 
bestemmelser til planen. 

 Lekemuligheter og utearealer for barn 
tas inn i planen 

 Plandokumentet inneholder forhold 
som Landskaps-messige og estetiske 
forhold 

 Området ligger innfor konsesjons-
området for fjernvarme. Dette 
medtas i bestemmelsene. 

 Prinsippet for universell utforming 
legges inn i planen. 

 ROS analyse (risiko og sårbarhets 
analyse) til planforslaget følger 
planbeskrivelsen. 

Nr. 4 Buskerud Fylkeskommune 

 Automatisk fredede kulturminner. 
Opplyser om varslingsplikten 
dersom det fremkommer spor eller 
gjenstander som kan være fra før 
1537 under arbeidets gang. 

 Nyere tids kulturminner. En bolig er 
vurdert til å ha middels verneverdi 
innenfor planområdet. 

 At den planlagte blokkbebyggelsen 
kan virke dominerende i forhold til 
omkringliggende 
småhusbebyggelse. 

 Eksiterende bygning som blir berørt 
av planarbeidet har lav verneverdi 
og vil derfor ikke motsette seg 
utbyggingen slik som vist i forslaget. 
 

 

 Varslingsplikten vil bli overholdt 
dersom det fremkommer spor eller 
gjenstander som kan være fra før 
1537 under arbeidets gang. 

 Blokkbebyggelsen skiller seg ut fra 
omkringliggende i størrelse og form. 
Bebyggelsen ligger på en forhøyning i 
terrenget og kan visuelt sees i en 
større sammenheng med en den 
store utbyggingen i tilstående område 
mot Nord. Tilpasningen til 
omgivelsene av bygningsvolumene er 
gjort slik at volumet brytes opp ved 
nedtrapping i forhold til terrengeget 
og beviste tilbaketrekninger i fasaden 
for visuelt å nedskalere volumet. 
Bevist linjeføring i fasader og 
materialvalg vil søke å tilpasse den 
nye bebyggelsen i seg selv og i forhold 
til omgivelsene. Vi har tro på at den 
viste bebyggelsen er en fornuftig 
fortetting av eksiterende 
sentrumsnære boligområde. 

 Eksiterende bygning som blir berørt 
av planforslaget har lav verneverdi og 
er derfor revet for å klargjøre for 
bebyggelse etter at forurenset masse 
er skiftet ut. 

 

Angående dominerende bebyggelse. 

Rådmannen mener forslagstiller har 

fremmet et godt prosjekt med 

trappet bebyggelse. Oppdeling av 

fasade ved hjelp av differensiert 

materialbruk, fremstår mindre 

dominerende. Prosjektet har gode 

private og felles utearealer. 

Rådmannen anser dette for et 

passende fortettingsprosjekt i 

Hønengata.   

 

Rådmannen anser for øvrig 
uttalelsen tilstrekkelig kommentert 
og imøtekommet av forslagstiller. 



Nr. 5 Ringerike kommune, 

kommuneoverlegen  

 Støy, støv og luftforurensing hensyn 
tas i planarbeidet for de planlagte 
boligene og uteområdene som 
etableres i nærheten til jernbanen 
og Hønengata 

 Og er positiv til store åpne uterom 
med muligheter for trygge 
lekeplasser for barn. 

 Det henstilles til å planlegge for 
universell utforming. 

 

 

 

 Det er utarbeidet rapport om støy og 
støv. Grunnlaget i rapporten vil 
gjenspeiles i bestemmelsene. 

 Universell utforming tas inn i 
planarbeidet. 

 

 

 

Rådmannen anser uttalelsen for 

tilstrekkelig kommentert og 

imøtekommet av forslagstiller. 

Nr. 6 protest fra naboer i Ullerålsgata:  

 Området er stille og har liten trafikk 
i dag. Dette vil endre seg ved den 
planlagte utbyggingen. 

 Boliger på mer enn 2 etasjer vil bli 
ruvende i området. Området har 
maks 2 etasjer og noe kjeller i dag. 

 Forslaget vil stenge for solforhold og 
utsikt. 

 Uakseptabelt med 5 etasjer på ny 
bebyggelse. Da vil boligverdien for 
eksisterende boliger reduseres 
betraktelig. 

 Støy fra biltrafikk for 41 boliger og 
eventuelt næring til alle døgnets 
tider vil være sjenerende. 

 Det vil bli direkte innsyn fra de nye 
boligene til eksisterende 
naboeiendommer. Terrasser mot 
naboer er uaktuelt. 

 For å unngå støvplager må 
Ullerålsgaten asfalteres. 

 Og forslår at det legges utkjørsel 
mot Prinsensgate gjennom 
eksisterende næringsbygg i 
Ullerålsgaten 48. 

 Trafikken er for stor i krysset 
Hønengata og Asbjørnsens gate til å 
tåle mer trafikk. 

 Det er mangel på fortau langs 
Asbjørnsens gate. 

 Det blir farligere skolevei for barn 
ved utbyggingen. 

 

 Området vil bli endret med utbygging. 
Det er imidlertid slik at vi mener at 
området og nabolaget både er 
dimensjonert og tåler den planlagte 
utbyggingen. 

 Utbyggingsforslaget er annerledes 
enn de omkringliggende eneboligene. 
Vi mener imidlertid at dette er en 
fornuftig fortettingsstrategi som gir et 
verdifullt tilskudd til en annen 
boform, flere boligenheter 
sentrumsnært og en bredere utvalg i 
boligformer i området. 
 

 For to eiendommer vil det dannes 

skygge i noen få timer på 

ettermiddagen når sola står i vest 

(etter kl. 17) i vinterhalvåret (fra 

høstjevndøgn til vårjevndøgn). 

Skyggene faller på utearealet som 

vender mot veien. I den mørek 

årstiden er dette arealet lite i bruk. Vi 

mener at dette er akseptabelt 

grunnet årstiden.  

 

 Utsikten mot vest har ikke vært et 

betydelig aktivum for boligene i 

Ullerålsgata grunnet terrengformen. 

Den blir redusert ved utbyggingen. Vi 

mener at dette er akseptabelt i og 

med at det uansett vil bli en form for 

utbygging på eiendommen som vil 

virke generende for naboene. 

 Det er ikke planer om etablering av 
næring for utbyggingen på «Shell 
tomta». Det er uavklart hva som 

 

Da dette 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.  

Hønengata ligger i slik avstand og 

med slike kvaliteter at det bør 

bygges med høyere utnyttelse på 

slike type eiendommer. Det vil derfor 

være påregnelig med fortetting i og 

rundt området. Redusert sol og 

skygge vil være en naturlig 

konsekvens av å bosette seg i 

sentrumsnære områder. Rådmannen 

anser det som påregnelig for naboer 

å kunne miste noe sol.  

Det foreligger andre planer mot 

Hønengata som åpner opp for 

blokkbebyggelse. Prosjektet er 

derfor i tråd med Hønengatas øvrige 

planer. Rådmannen anser at 

utbyggingsforslaget har gode 

kvaliteter ved at det er nedtrappet 

mot sør, og derfor fremstår mindre 

ruvende, og har derfor en akseptabel 

form mellom gate og 

småhusbebyggelse.   

 

Rådmannen tar ikke redusering av 
boligverdi med i betraktningen, da 



 De er i utgangspunktet positive til 
boligutbygging, men mener at det 
bør bedre tilpasses slik at det ikke 
ødelegger for sol og utsikt. 

 Skeptiske til blanding av bolig og 
næring. 

tenkes i de andre eiendommen som 
inngår i planarbeidet. 

 Vi prøver i størst mulig grad å unngå 
at det etableres terrasser på 
nybyggene som fremmer innkikk som 
oppleves som ulempe for naboer. 

 Grunnet atkomstsanering av dagens 
atkomst fra Hønengata blir det 
etablert atkomst til eiendommen fra 
Ullerålsgata. 

 Det er utarbeidet en trafikkanalyse 
som klarlegger de trafikale delene av 
planen. Den konkluderer med at det 
ikke blir vesentlig endring i 
trafikkforholdene. 

 Planforslaget viser mulighet for 
etablering av fortau langs Asbjørnens 
gate fra Ullerålgata til Hønengata. 

 Sol og skygge planer/vurderinger er 
utarbeidet og følger plandokumentet. 

det er et økonomisk forhold. 
Området vil få nye kvaliteter utover 
tidligere oljeforedleri, som hever 
området som attraktivt boligområde. 
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1. IN N LE D NIN G

Fram til i dag har eiendommen i Hønengata 59 vært benyttet til omlasting av drivstoff og smøre-
oljer. I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til næringsvirksomhet og i gjeldende regule-
ringsplan er det avsatt til næring/industri. Stark Rød - Knudsen Arkitekter AS har laget et planfor-
slag som ønsker å legge til rette for en fremtidsrettet boligutvikling på eiendommen . I dette sam-
menheng en har de engasjert Rambøll Norge AS for å bistå med å lage denne trafikkanalyse n som
en del av regulerings prosess en . Analysen vil presentere og vurdere det planlagte tiltakets trafi-
kale konsekvenser i forhold til dagens si tuasjon.

2. D AGE N S SITU ASJON

2.1 Plano mrådet

Planområdet ligger i Hønefoss nordre del. Det ligger tilstøtende jernbanesporene i nord og mel-
lom Hønengata i vest, Ullerålsgata i øst og Asbjørnsens gate i sør. Planområdet er markert i kar-
tet i Figur 1 .

Figur 1 : Planområdets omtrentlige plassering. Bakgrunnskart: finn.no.

Planområdet
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2.2 Trafikkmengder

Informasjon om trafikkmengder i området er mangelfull. I N VDB (Nasjonal vegdatabank) finn es
det kun informasjon om ÅDT i Hønengata. Denne er oppgit t til å være 17 700 kjt/døgn. ÅDT i øv-
rige gater i området er ikke kjent. Det har derfor vært nødvendig å gjøre noen antakelser om
ÅDT for Asbjørnsens g ate, Ullerå l sgata og Prinsens gate. I Figur 2 er dagens atkomstforhold mar-
kert i kart.

Figur 2 : Oppdeling av arealer som genererer biltrafikk på de forskjellige veiene i området. Fargete områ-
det viser de eiendommene som har atkomst i vei med tilsvarende farge. Planområdet er markert med
stiplet blå linje. Bakgrunnskart: finn.no.

I Statens vegvesen sin håndbok V713 er det angitt at boliger genererer 2,5 – 5,0 bilturer per
døgn. Det er antatt at planområdet vil generere biltrafikk som tilsvarer den øvre delen av dette
intervall. Dette fordi Hønefoss er en liten by og mange antas pendle med bil til jobb i f.eks. Oslo,
sam t at det sannsynligvis er noe kjøring til fritidsreiser o.l. Derfor antas boligene i området gene-
rere 4,5 bilturer per døgn.

I tabellen nedenfor vises erfaringstall for bilturgenerering for annen aktuell arealbruk.

Tabell 1 : Turge nereringsfaktorer ifølge Statens vegvesens håndbok V713.

Formål Turgenereringsfaktor
Kontor (post, bank, helse
offentlige kontorer)

8 bilturer/100 m 2 pr. døgn

Industri (verksted, lager,
fabrikk, engros)

3,5 bilturer/100 m 2 pr. døgn

Handel (detalj, kiosk, ben-
sinstasjon, kjøpesenter)

45 bilturer/100 m 2 pr. døgn

I østre delen av Asbjørnsens gate har Bilia en rekke lokaler. Det er antatt at disse i hovedsak er
brukt til industri, men at det er noen handel der og så. Derfor er det antatt at de vil gener ere mer
bilturer enn om det kun hadde vært industri. Bilialokalene antas derfor å generere 10 biltu-
rer/100 m 2 pr. døgn .
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I Prinsens gate er det atkomst til Varme og sanitær AS. Dette eiendomsbruk antas å generere litt
mindre enn vanlig industri og er satt til 3,0 bilturer/100 m 2 pr. døgn.

Områdene som er illustrert i Figur 2 forventes dermed å generere tra fikk ifølge tabellene neden-
for.

Prinsens gate (rød)

Tabell 2 : Trafikkgenerering for Prinsens gate (rød) .

Arealbruk Faktor Antall/areal Gen. bilturer
Boliger 4,5 kjt/døgn pr. bolig 11 st. 50
Næring (Varme og sanitær AS) 3,0 kjt/døgn pr. 100 m 2 700 m 2 21

Sum 71

Ullerå l sgata N (sort)

Tabell 3 : Trafikkgenerering for Ullerå l sgata N (sort) .

Arealbruk Faktor Antall/areal Gen. bilturer
Boliger 4,5 kjt/døgn pr. bolig 9 st. 41
Næring 3,5 kjt/døgn pr. 100 m 2 560 m 2 20

Sum 61

Ullerå l sgata S (grønn)

Tabell 4 : Trafikkgenerering for Ullerå l sgata S (grønn) .

Arealbruk Faktor Antall/areal Gen. bilturer
Boliger 4,5 kjt/døgn pr. bolig 27 st. 122

Sum 122

Asbjørnsens gate Ø og Bekkegata (lilla)

Tabell 5 : Trafikkgenerering for Asbjørnsens gate Ø og Bekkegata (lilla) .

Arealbruk Faktor Antall/areal Gen. bilturer
Boliger 4,5 kjt/døgn pr. bolig 57 st. 257
Bilialokaler 10 kjt/døgn pr. 100 m 2 9 500 m 2 950
Kontor 8 kjt/døgn pr. 100 m 2 400 m 2 32

Sum 1 239

Delen av Asbjørnsens gate som er markert med blå strek antas å utover biltrafikken fra de blå-
markerte områdene også ta opp all trafikk på den nordlige delen av Ullerå l sgata (markert med
sort), halvparten av all trafikk fra den rødmarkerte delen av Prinsens gate og den grønmarkerte
delen av Ullerå l sgata, samt all trafikk fra Asbjørnsens gate øst for Ullerå l sgata inkl. all trafikk fra
Bekkegata (markert med lilla). Alt dette er tatt med i beregningen i tabellen nedenfor.

Asbjørnsens gate V (blått)

Tabell 6 : ÅDT i Asbjørnsens gate V (blått).

Arealbruk Faktor Antall/areal Gen. bilturer
Boliger 4,5 kjt/døgn pr. bolig 90 st. 405
Varme og sanitær AS 3,0 kjt/døgn pr. 100 m 2 700 m 2 21
Næring 3,5 kjt/døgn pr. 100 m 2 560 m 2 20
Bilialokaler 10 kjt/døgn pr. 100 m 2 9 500 m 2 950
Kontor 8 kjt/døgn pr. 100 m 2 400 m 2 32

Sum 1 482
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Stipulert ÅDT ifølge ovenfor illustreres i kartet i Figur 3 . Tallene er beheftet med noe usikkerhet,
men er erfaringsmessig i størrelsesorden +/ - 20%. Evt. korttidstell inger v il ha omtre nt samme
usikkerhet.

Figur 3 : Stipulert ÅDT i området. Bakgrunnskart: finn.no.

1 482

71

122

1 239

61
17 700

Planområdet
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2.3 Trafikksikkerhet

Informasjon om ulykkessituasjonen i nærområdet de siste 10 årene (2005 – 2014) er hentet fra
N VDB. Ulykkene er markert i kartet i Figur 4 nedenfor. Ulykker som førte til lettere personskader
er markert med grønne prikker og ulykker som førte til alvorlige personskader er markert med
gule prikker.

De fleste ulykkene er knyttet til Hønengata, no e som er naturlig da denne har stor trafikk . I
Hønengata er M C - førerere og gående involverte i en stor andel av ulykkene.

A lle ulykken e som involverte gående skjedde ved at fotgjengeren krysset utenfor gangfelt. Ingen
av disse ulykkene f ørte til mer enn lettere personskader.

I krysset Hønengata x Gullagata ble en fotgjengere påkjørt og alvorligt skadd da denne krysset
utenfor gangfeltet. R ett ved planområdet har det også skjedd en ulykke som førte til alvorlig
personskade. En syklist var involvert i ulykken, men forløpet er uklart.

Figur 4 : Politiregistrerte ulykker i området de siste 10 årene (2005 – 2014). Ulykker som førte til lettere
personskader er markert med grønne prikker og ulykker som førte til alvorlige personskader er markert
med gule prikker. Det er ikke registrert ulykker med drepte eller meget alvorlig skadde.

4

2
2

3
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2.4 Fartsgrenser

I området nærmest planområdet er det relativt lave hastigheter. Informasjon om fartsgrenser i
området er hentet fra N VDB og er illustrert i Figur 5 .

I Hønengata er fartsgrensen 40 km/t sør for jernbanen og 50 km/t nord for jernbanen. Mange av
boliggatene i området er i 30 - sone mens andre har skiltet hastighet opptil 50 km/t. Ved befaring
i april 2018 ble det registrert at flere gater som er markert med 50 km/t i N VDB har blitt endret
til 30 - sone. Dette gjelder bl.a. boligområdet rundt Ullerål barneskole.

Figur 5 : Fartsgrenser i området. Kilde: NVDB.

2.5 Kollektivtrafikktilbud

Den nærmeste koll ektivholdeplassen til Hønengata 59 er bussholdeplassen Regnorgården. Denne
betje nes av linje 228 Morgenbøen – Hvervenmoen. Bussen har tre avganger per time under hele
drifts døgnet .

I Hønengata er det to bussholdeplasser innen 300 m avstand fra planområdet. Domus ligger ca.
250 m nord for planområdet og betjenes av linjene 150, 701, 225 og 232. Gullagata ligger ca.
260 m sør for planområdet og betjenes av de samme linjene som D omus, m ed til legg av linje
228. Linjene 225 og 232 er skoleskysslinjer og har avganger ved skolestart og – slutt. Linje 150
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kjører mellom Hønefoss og Lillehammer og avgår to ganger per døgn fra Domus. Turfrekvens for
linjene 228 og 701 er illustrert i Tabell 7 nedenfor.

Tabell 7 : Turfrekvens for busslinjene 228 og 701.

Linje Destinasjon Frekvens
228 Morgenbøen - Hvervenmoen 3 avg./time
701 Toso skole – Hønefoss sentrum 1 avg./time

Det er ca. 1,4 km luftstien til Hønefoss sentrum, hvorfra det avgå r en rekke med regi onale og lo-
kale busser , sant et fåtall tog på Randsfjordbanen/Bergensbanen .

2.6 Forholdene for gående og syklende

Hønengata er regulert med fortau og sykkelfelt på begge sider. Ved befaring i september 2016
var sykkelfeltene godt oppmerket (se figur 6 ). Ved en senere befaring i april 2018 viser det seg
at oppmerkingen er veldig slitt, og på store deler helt borte (se figur 7 ). I henhold til kapittel 2.4
er tillat t fart i gaten relativt lav, 40 resp. 50 km/t. På strekningen sør for jernbanesporene der
tillat hastighet er 40 km/t er gangfeltene opphøyet. Dette har en fartsdempende effe kt som bi-
drar til at fartsgrensene overholdes.

Figur 6 : Hønengata ve d kryss med Asbjørnsens gate (Bilde tatt i 2016).
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Figur 7 : Nedslitt oppmerking av sykkelfelt i Hønengata nær planområdet (Bilde fra 2018).

I øvrige gater i nærområdet må gående og syklende i hovedsak ferdes i samme kjøreareal so m
biler. Det er antatt at de fleste av boliggatene har lite biltrafikk og at dette vil føre til økt trygghet
og sikkerhet. Noen av de større gatene vil imidlertid ha en høyere andel biltrafikk, hvilket kan
føre til at disse oppleves som utrygge å gå og/ell er sykle på i blandet trafikk.

2.7 Skolevei

Ullerå l barneskole ligger ca. 600 m nord for planområdet. Fra planområdet vil barn på vei til
skolen gå under jernbanesporene i Hønengata. Herfra antas barna enten å følge Hønengata helt
til gang - og sykkelvei som forbinder Hønengata med Klinikkveien eller gå via Flattumveien og
Elling M. Solheims vei. Noen kan tenkes gå via Flattumveien hele veien til skolen eller via noen
andre av veiene i boligområdet. I alle disse veiene fremføres gående og syklende i delt areal med
biler (men med liten trafikk) og hele området er i 30 - sone. Forholdene for disse vil dermed være
omtrent de samme som for traséen via Flattumveien og Elling M. Solheims vei .

I figur 8 illustreres de to studerte traséene og gangfelt i området. Det registreres at det kun er
gangfelt i Hønengata, og inntil denne. Årsaken til at det ikke er oppmerkede gangfelt i sideve-
gene er sann synligvis at trafikkmengende (b i l trafikk) vurderes som så vidt lave at dette ikke til-
fredsstiller kriterier for oppmerking.
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Figur 8 : Studerte gangforbindelser mellom planområdet og Ullerål skole. Bakgrunnskart: finn.no.

Disse vurderinger er baser t på forhold ved befaring (13.04 .201 8 ). V inte r s tid vil forholdene kunne
være svært annerledes for en stor del avhengig av hvor dan brøyting og strøing blir utført. For å
sikre gode forhold for gående elever vinter s tid er det viktig at brøyting og strøing er gjort før
barna går til skolen.

Alternativ 1: Hønengata – gang - og sykkelvei

Hønengata er tilrettelagt for gående og syklende på begge sider av veien på den aktuelle
strekningen, enten ved fortau, sykkelfelt eller gang - og sykkelvei. På noen d eler av strekningen
er det busslommer og brede, utflytende avkjørseler der arealene for myke trafikanter overgår i
asfaltsarealer uten fysisk skille mot bilenes kjørebane. Det er sjelden gangfelt over kryssene. Det
bør bemerkes at disse veiene fører til avgrensede boligområder, hvor man kan forvente at
trafikken i veiene er liten. Det er begrenset med gangfelt over Hønengata på strekningen, men
de som finnes er strategisk plassert. Gangfeltene på strekningen er markert i figur 8 .

Gangfeltet over Hønengata nærmest gang - og sykkelveien mot skolen er det eneste
signalregulerte på strekningen. Gang - og sykkelveien forbinder Hønengata med Klinikkveien som
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har fortau på den sørlige siden. Fortauet fører til et gangfelt over El ling M. Solheims vei til
gangatkomst til skolen.

Figur 9 : Fortauet i Klinikkveien fører til gangfelt over Elling M. Solheims vei til gangatkomst til skolen.

Denne traséen vil være kortest og raskest, men har ulempen at den går langs Hønengata som er
høytrafikkert. Som nenvt er hele strekningen langs Hønengata tilrettelagt for myke trafikanter,
men kan allilkevel oppleves som utrygg for noen.

Alternativ 2 Hønengata – Flattumveien – Elling M. Solheims vei

Traséen via Flattumvei en – Elling M. Solheims vei går først langs Hønengata helt til Flattumveien.
Heretter antas barna å gå via Flattumveien og så Elling M. Solheims vei. Flattumveien og Elling
M. Solheims vei er i stort ikke tilrettelagt for gående og syklende, men har lave t rafikkmengder
og lave hastigheter. Dette kan være kvaliteter som gjør at noen av barna foretrekker denne
traséen framfor Hønengata.

Elling M. Solheims vei har ensidig fortau på vestsiden mellom kryss med Dronning Ragnhilds vei
og gangatkomsten til skolen.

Mellomløsninger
Noen barn kan komme til å gå deler av Hønengata og gå inn Dronning Ragnhilds vei eller Ole
Vigs vei. Dette er gat e r med lite trafikk, uten spesiel l tirettelegging for fotgjengere, men
bedømes som likeverdige med Flattumvien. Også disse vegene er preget av store åpne flater mot
Hønengata, til dels med parkering.
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Figur 10 : Ensidig fortau i Elling M. Solheims vei.

Deler av Flattumveien rett ved skolen er stengt for gjennomkjøring med unntak for buss. Dette
fører t il et roligere trafikkbilde vest for skolen.
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3. KON SE KVE N SE R AV P LAN FORSLAGE T

3.1 Framtid ig bruk

Planlagt utbygging er illustrert i Figur 11 nedenfor.

Figur 11 : Situasjonsplan for planlagt tiltak. Kilde: Stark Rød - Knudsen Arkitekter AS.

Det er planlagt å bygge 46 nye leiligheter med 23 leiligheter per bygning. Størrelsen på leilighe-
tene vil være varierende, og vil bestå av 2 - roms, 3 - roms og 4 - roms leiligheter. De to bygn ingene
vil være like i boligarealer . De 23 leilighetene i hver enkelt av bygningene vil ha ford eling som
vist i tabell 8 .

Som tidligere nevnt er Hønengata 59 benyttet til omlasting av drivstoff og smøreoljer. Det antas
at den biltrafikk som genereres her er ubetydelig.

Basert på erfaringstall fra Statens vegvesens håndbok V713 er det antatt at området vil generere
3,0 – 4,0 bilturer per leilighet , avhengig av størrelsen . Antatte turgenereringsfaktorer er vist i ta-
bell 8 . Turgenereringsfaktorene er lavere enn beregnet for dagens bebyggelse, og skyldes at nye
boliger vil være leiligheter, med lavere parkeringsdekning enn dagens bebyggelse har. Planforsla-
get in nebærer en trafikk generering på 1 62 bilturer per døgn. Atkomst vil skje via Ullerå l sgata.
Det er antatt at all biltrafikk vil kjøre til Hønengata via Asbjørnsens gate.
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Tabell 8 : Størrelsesfordeling og bilturgenerering for hvert av de to planlagte bygningene.

Antall rom Antall leiligheter Turgenerings-
faktor

Biltur -
generering

2 - roms 4 3,0 12
3 - roms 14 3,5 49
4 - roms 5 4,0 20
Totalt 23 81

Basert på tellinger fra noen år tilbake lengre nord i Hønengata er det antatt at 60 % av den ny-
genererte trafikken vil kjøre til /komme fra syd i Hønengata og 40 % til/fra nord.

Framtidige trafikkmengder etter utbygging er vist i figur 11.

Figur 12 : Trafikkmengder etter utbygging . Bakgrunnskart: finn.no.

Størst trafikkvekst kommer naturlig nok i Asbjørnsens gate og i Ullerålsgata nord.

3.2 Vei kapasitet

Trafikken i Hønengata er stor i dag, og det må påregn e s framkommelighetsproblemer i enkelte
kryss. Dette gjelder både før og etter tiltak. Vi har derfor kapasitetsberegnet krysset Hønengata
x Asbjørnsens gate både før og e tter tiltak. Beregningene er blitt gjort i programmet SIDRA In-
tersection 7.0 plus. Det ble antatt at makstimestrafikk er ca. 10 % av ÅDT og at tungtrafikkandel
på Hønengata er 10 % og 5 % på Asbjørnsens gate. Retningsford elingen på trafikken er gjort i ht.

1 644
+162

1 239

12271

17 797
+97

223
+ 162

17 765
+65

Planområdet
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tidligere registreringer lengre nord di Hønengata, og for øvrig basert på faglig skjønn. Erfarings-
m essig har dette ikke stor innvirkning på resultatet. Beregningene er gjort for både morgen - og
ettermiddagsrush (maks time).

Resultatene er vist i figur 13 (dagens situasjon) og figur 14 (etter tiltaket) nedenfor.

Figur 13 : Belastningsgrader i dagens situasjon ut ifra beregninger i SIDRA. T.v. morgenrush. T.h. etter-
middagsrush.

Figur 14 : Belastningsgrader i fremtidig situasjon ut ifra beregninger i SIDRA. T.v. morgenrush. T.h. et-
termiddagsrush.



15

Beregningene viser at belastningsgraden er størst for venstresvingene kjøretøy fra Asbjørnsens
gate i morgenrush. Belastningsgraden går opp fra 0,74 før utbygging til 1,03 etter. Belastnings-
grad er en fakt or som indikerer forholdet mellom opptredende trafikk og kapasitetsgrensen for
hvert enkelt felt. Når belastningsgraden overstiger 0,80 – 0,85 inntrer en situasjon der en køer
oppstår, og ved belastningsgrad på 1,0 er kapasiteten oppbrukt. Dette kan også i llustreres ved
beregnede kølengder. I Asbjørnsens gate er beregnet dimensjonerende 1 kølengde i dag (morgen-
rush) på 3 biler, mens den etter tiltak teoretisk kan komme opp i 8 biler.

Beregningene viser at u tbyggingen kan føre til noe mer kø i Asbjørnsens gate, først og fremst
vestover i morgenrush.

I grunnlaget for SIDRA - beregningene er det antatt at all nygenerert biltrafikk vil kjøre til Hønen-
gata via Asbjørnsens gate. Dersom det blir noen kødannelse her er det naturlig å anta at en del
av den sørlige t rafikken vil kjøre via Ullerålsgata eller Prinsens gate for å så kjøre inn på Hønen-
gata i et mindre belastet kryss. Dersom 100 biler overføres fra kryss med Asbjørnsens gate til de
to andre kryssene vil køene være langt mindre, omtrent som i dag. De virkel ige konsekvensene
antas derfor ikke å bli så store som vist i beregninger i SIDRA.

3.3 Trafikksikkerhet

Utbygging vil medføre økt trafikk i området, hvilket isolert sett kan føre til redusert trafikksikker-
het. Flytting av atkomst til området fra dagens atkom st i Hønengata til framtidig atkomst i Uller-
ålsgata vil innebære færre avkjørsler i høytrafikkerte Hønengata. Dette vil bedre trafikksikkerhe-
ten lokalt i Hønengata. Dette vil samtidig føre til større trafikkmengder i Ullerålsgata og Asbjørn-
sens gates vestr e del. Det forventes dog ikke at utbyggingen vil medføre merkbare endringer i
ulykkesbildet.

3.4 Kollektivtrafikk

Tiltaket forventes ikke å påvirke kollektivtrafikktilbudet.

3.5 Gang - og sykkeltrafikk

Tiltaket forventes ikke å føre til noen større endringer i de trafikale forholdene for gående og syk-
lende. Størst innvirkning vil tiltaket ha i forhold til økte volumer av både myke og motoriserte
trafikanter.

Det er planlagt å regulere inn fortau langs Asbjørnsens gate og i Ullerålsgata. Dette vil lokalt
være en god forbedring for gående.

Det som i dag er en sti lengst nord i planområdet vil bli anlagt som en gang - og sykkelvei. Noe
som vil forbedre forholdene for de som bruker den.

3.6 Skolevei

Planlagt tiltak vil ha liten innvirkning på forholdene for elever s om går til skolen langs Hønengata.
Det vil være enda litt mer trafikk på strekningen, hvilket kan øke utrygghetsfølelsen. Økningen er
dog forholdsvis lav. For en gate med ÅDT over 17 000 kjt/døgn vil en økning med >2 00 kjt/døgn
være relativt beskjeden.

3.7 Parkering

I reguleringsbestemmelsene har Ringerike kommune formulert krav til parkeringsplasser pr . bo-
enhet som vist i tabell 9 . Antall parkeringsplasser basert på bestemmelsene for hvert av de to
bygningene i planforslaget er også beregnet i tabellen.

1 Dimensjonerende kølengde er den kølengden som ikke overskrides i 95 % av tilfellene i løpet av en time
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Tabell 9 : Parkeringsbestemmelser.

Størrelse på
bolig

Antall
boliger

Bilparkerings -
plasser/bolig

Antall
plasser

Sykkelparkerings -
plasser/bolig

Antall
plasser

Opptil 60 m 2 4 1,0 4 1,0 4
60 – 80 m 2 12 1,0 12 2,0 24
Større enn 80 m 2 7 1,0 7 2,0 14
Totalt: 23 23 42

I henhold til bestemmelsene skal det dermed for de to bygningene anlegges totalt 46 biloppstil-
lingsplasser og 84 sykkelparkeringsplasser. I planforslaget er det vist bil - og sykkelparkering i
kjelleren.

4. KON KLU SJON

Tiltaket vil føre til en mindre trafikkvekst i området. Dette forventes ikke å nevnelig forverre for
gående, syklende, kollektivtr afikken eller trafikksi kkerhetssituasjonen . Tiltaket kan føre til viss
kødannelse i krysset Asbjørnsens gate x Hønengata i morgenrushet. Alternativ t vil tiltaket føre til
noe overført trafikk til Ullerålsgata syd og/eller Prinsens gate. Slik mertrafikk vil være liten, og
lite merkbar.

Det er sett på forholdene langs skolevei mellom planområdet og Ullerål barneskole. Gangforhol-
d ene for ans ees som tilstrekkelige i dagens situasjon, og vil kunne bli forbedret ifølge utbyg-
gingen . I denne rapporten er det ikke sett på rutiner for vedlikehold og brøyting om vinteren.
Dette vil ha en betydende innvirkning på forhold ene for barn som går til skolen i vintertid.
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/7577-7   Arkiv: L13  

 

Oppstart reguleringsplan 410 - Hønengata 59 med flere  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 mfl.. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens 

gate – Hønengaten og NSB (Bergensbanen), samt deler av nr. 0605_11 Norderhov 

ved vedtak av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Det ønskes oppstart av detaljregulering nr. 410 Hønengata 59 mfl. for å kunne legge til rette 

for bygging av inntil 41 boliger med en sentral beliggenhet i Hønefoss nord. Boligene 

fordeler seg over totalt 4 blokker fra 2 til 5 etasjer som trappes opp bakover (mot øst/nord).  

 

Hønengata 59 ligger sør og vestvendt nært kollektivtrafikk og gang/sykkelveiforbindelser. 

Forhold knyttet til sol/skyggeforhold, kulturminne, trafikk, jernbanen, støy og støv vil være 

spesielt viktige å vurdere i saken. Området brukes i dag til omlasting av drivstoff og 

smøreoljer, det må derfor foretas masseutskiftning av forurensede masser.  

 

For å få til en god sammenheng mellom Hønengata 59 og de omkringliggende områder 

inkluderer planen en rekke offentlige og private eiendommer. Eiendommene mot sør er tenkt 

regulert til kombinert bolig/næring, i tråd med dagens situasjon. 

 

Innledning 
Forslagsstiller Hønengata 59 AS ønsker å flytte ut dagens virksomhet som er knyttet til 

lager, oljefylling og drivstoff, og transformere området til i hovedsak boligområde. 

Prosjektet anses å være i tråd med ønsket utvikling for Hønefoss sentrum, hvor det legges til 

rette for flere sentrumsnære boliger. Det kreves en ny detaljregulering for å kunne endre 

området fra dagens næring/industri til boliger. Omfanget av tiltaket utløser ikke krav om 

konsekvensutredning, men en rekke forhold må beskrives og vurderes i forhold til mulige 



konsekvenser. Dagens formål i kommuneplan er erverv, mens det i reguleringsplan i 

hovedsak er regulert til industri. 

Foreslått regulering til boligformål er spilt inn til kommuneplanen, og må tas inn som en 

endring i overordnet plan.    

  

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Eiendommen Hønengata 59 (gnr/bnr 317/200) har en sentral beliggenhet i Hønefoss nord 

ved jernbaneundergangen i Hønengata. Eiendommen har i dag inn – og utkjøring fra 

Hønengata i vest. Mot nord går tomtegrensen inntil jernbanen, mens det øst for området er et 

boligområde. Det er en kombinasjon av næring/boliger mot sør. Det krysser en sti/snarvei i 

ytterkant av Hønengata 59 som er benyttet av beboere i nærområdet. Tomten skråner 

nedover fra øst mot sørvest med gode solforhold. Arealet består også delvis av 

krattvegetasjon, samt noen større bjørketrær. Tomten som ønskes regulert er på 6462 m2, 

mens hele området som foreslås regulert er på ca. 15.000 m2. 

 

Tomten benyttes i dag til omlasting av drivstoff og smøreoljer. Denne virksomheten har 

pågått over lengre tid og det er påvist forurensede masser i grunnen som må håndteres før 

utbygging. Øvrige eiendommer innenfor planavgrensningen bærer preg av noe lettere 

industri/lager, næring/service og boliger. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Hovedintensjonen er å legge til rette for sentrumsnær boligutvikling av eiendommen 

Hønengata 59. Foreløpige skisser viser ca. 40 leiligheter fordelt over 2 til 5 etasjer som 

trapper opp bakover fra sør mot nord. Tenkte formål er boligformål for Hønengata 59 evt. 

kombinert formål med næring i 1. etasje, mens det for resterende område er tenkt 

næring/kombinert med boliger. Det foreslås også en utnyttelse på 35 % BYA for Hønengata 

59. Det er foreløpig ikke vurdert utnyttelsesgrad på det resterende arealet som planen 

omfatter. 

 

For tilgrensende eiendommer mot sør vil planen legge til rette for fortsatt bolig/næring i 

dette området. Prosjektet må se nærmere på sol/skyggeforhold for de nærmeste områdene 

som planen berører.  

 

Området sokner til Hønefoss barneskole som er vedtatt nedlagt. Nye Ullerål skole med 600 

elever (Hønefoss nord) skal bygges. Hov ungdomsskole ligger heller ikke langt unna. Det 

ligger ingen barnehager i umiddelbar nærhet til planlagte boliger, men barnehagekapasiteten 

er tilfredsstillende.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til næringsvirksomhet. Planområdet er i dag 

regulert i reguleringsplan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens gate – Hønengata og 

NSB (Bergensbanen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til Næring/industri. 

Tillatt utnyttelsesgrad er U= 0.30. Bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. 

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Forslagsstiller og eier av eiendommen er 

Hønengata 59 AS v/Anders Morken. Plankonsulent er Stark Arkitekter AS v/ Siv. ark 



MNAL Per Gunnar Rød-Knudsen. Det vises til vedlegg 1 og 2 som viser foreslått 

avgrensning av planen. Det tas sikte på at kjøreatkomst vil bli via Asbjørnsens gate og 

Ullerålsgate. Intensjonen med å ha med deler av Ullerålsgate og Asbjørnsens gate er også å 

kunne opparbeide fortau langs gatestrekningen. Eksisterende sti mot nord langs jernbanen er 

også tenkt opprettholdt innenfor planområdet.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 1035/1, 317/201, 3045/1, 4000/11, 317/200, 

317/67, 317/198, 317/195, 317/196. Eiendommene er både offentlige og private. 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til erverv. Det foreslås å 

endre deler av området til boligformål i ny kommunedelplan til sentrumsformål. 

 

Juridiske forhold 
Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved en politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om å starte opp 

planarbeidet. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan selv 

velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.   

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer.  

 

Området er i stor grad påvirket av menneskelig aktivitet og industrivirksomhet. I randsonen 

langs tomtegrensa er det et vegetasjonsbelte som delvis kan bestå. Mellomstore bjørketrær 

må trolig fjernes i forbindelse med utbyggingen. Planbeskrivelsen skal ved 

1.gangsbehandling omtale hvordan de miljørettslige verdiene har blitt fulgt opp i planen.  

 

Økonomiske forhold 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 
Planen utløser trolig få økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover behovet for 

sosiale tjenester. Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at 

forslagsstiller blir fakturert for et saksbehandlingsgebyr.  

 

Rådmannens vurdering 
Leilighetene vil få en vestvendt beliggenhet og uteområder mellom blokkene vil også kunne 

få gode solforhold. Det er viktig at boligprosjektet knyttes tilstrekkelig opp mot 

omkringliggende områder for å sikre tilgjengelighet og at det tas estetiske hensyn. 

 

Plantype og avgrensning 



Avgrensningen har med seg hele eksisterende reguleringsplan nr. 121  Ullerålsgaten mfl, 

samt en liten del av reguleringsplan nr. 11 Norderhov. Avgrensningen er vurdert ut i fra 

muligheten for å ta med vei og fortau i Ullerålsgate og Asbjørnsens gate. I tillegg er 

avgrensningen mot jernbaneområdet i nord slik at det inkluderer stien som går igjennom 

området.  

 

Fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Det er viltvoksende krattvegetasjon og noen mellomstor bjørketrær som i dag danner en 

buffer mellom industri og bolig/næring. En god del av vegetasjonen må trolig fjernes i 

forbindelse med prosjektet, men det er mulig å bevare noe i randsonen til Hønengata 59 og 

Ullerålsgate 48. I tillegg viser innsendte skisser noe opparbeidelse av grøntareal mellom 

boligblokkene som tilfører området noe grøntstruktur. 

  

Rivning av bevaringsverdig bebyggelse 

Det er to bygninger innenfor planområdet med middels verneverdi. I forhold til innsendte 

skisser vil bygningen i Hønengata 59 måtte rives for få til prosjektet slik det er skissert nå. 

Forhold knyttet til bevaringsverdi må høres hos kulturminnemyndigheten.  

 

Overvann 

Prosjektet må se nærmere på hvordan overvann skal håndteres og om det er mulig med 

lokale løsninger med fordrøyning. Det må være separat overvann og spillvannshåndtering.  

 

Forurensning i grunnen 

Det er påvist forurensende masser i grunnen som må ryddes opp i før byggearbeider kan 

starte.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Avstand/byggegrense til jernbanen må vurderes og høres videre i planprosessen. 

Trafikkforholdene skal også analyseres i de videre planarbeidet. Det er spesielt forholdene i 

Asbjørnsens gate som kan være en kapasitetsutfordring. Planen må se nærmere på mulig 

opparbeidelse av fortau langs Asbjørnsens gate for de delene som planen berører.  

 

Fremtidig hovedvegsystem er uavklart, men kan berøre planområdet. Dette avklares i 

områdeprogrammet for planarbeid i Hønefoss.  

 

Uteområder 

Sti som går langs jernbanen og binder sammen Ullerålsgate med fortau langs Hønengata vil 

bli opprettholdt i prosjektet. Forslagsstiller ønsker ikke at det stilles krav til oppgradering av 

dette. Skisseforslaget viser også tverrgående forbindelser mellom blokkene som vil kunne gi 

god tilgjengelighet/ferdsel. Forhold knyttet til universell utforming skal vurderes. 

Utearealene mellom blokkene har gode illustrasjoner som er viktig å videreføre i planen. Til 

1.gangs behandling kan området mellom Hønengata og boligene illustreres bedre for å vise 

hvordan prosjektet vil fremstå fra gatenivå i hovedaksen til Hønefoss sentrum. 

 

Det stilles krav til planen om opparbeidelse av lekeareal for barn. Dette vil komme inn som 

et rekkefølgekrav sammen med øvrige uteområder i utomhusplanen. Rådmannen anser det 

som positivt at de fleste parkeringsplassene foreslås lagt under bakken med 

gjesteparkeringer på gatenivå. Parkeringsdekningen må følge parkeringsforskriften for 

Ringerike kommune (29.10.2009). 



 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Prosjektet legger opp til fortetting med muligheter for bruk av kollektivtrafikk/ gang – og 

sykkel. Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og faller inn under 

konsesjonsplikten. Det ligger fjernvarme frem til Asbjørnsens gate i dag. 

 

Samlet vurdering 

Hovedinntrykket av prosjektet er et tiltak som gir fortetting i sentrum og mulighet for 

leiligheter med vestvendt beliggenhet med gode boforhold. Forhold som støy, støv, 

kulturminner, solforhold og trafikkavvikling er særlige hensyn som må vurderes nærmere.  

Det foreslås en atskillig høyere utnyttelse i forhold til gjeldende regulering. Byggehøyde må 

vurderes nærmere i planprosessen, men det vil kunne tillates en relativt høy utnyttelse på 

grunn av områdets sentrale beliggenhet. 

 

Det er positivt at planen ønsker å ta med seg ferdsel i og omkring boligprosjektet. Det er 

viktig at planforslag i den videre prosessen sier noe om hvordan næringsarealene tenkes 

utformet, særlig i forhold til utnyttelsesgrad. 

 

Trafikkforholdene må vurderes mtp. til trafikksikkerhet og kapasiteten i området. 

Dagens innkjøring til Hønengata 59 er problematisk fra Hønengata. Det fremstår derfor som 

riktig at trafikken kanaliseres via Ullerålsgate/Asbjørnsens gate. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

3. Referat fra oppstartsmøte 

4. Gjeldende reguleringsplan vedtatt * 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 01.02.2016 

 

 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 

 

 



... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-8  Arkiv: L13  

 

Sak: 19/16 

 

Oppstart: Reguleringsplan 410 - Hønengata 59 med flere  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 mfl.. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens 

gate – Hønengaten og NSB (Bergensbanen), samt deler av nr. 0605_11 Norderhov 

ved vedtak av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 

 

3. HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.02.2016: 

 

Forslag fra Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) til nytt pkt 3: 

«HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak og Strandes forslag om nytt pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
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Postadresse:
Postboks 4350
NO - 2308 Hamar

postmottak@
jernbaneverket .no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Bankgiro:

76940501888

IBAN - NR.

N054769405001888

SWIFT:

DNBANOKK

jernbaneverket.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Henvendelse til: Knut Oddvar Stene Dato: 01.04.2016
Tlf.: 408 70 400 Saksref.: 201601617 - 4
Faks: Deres ref.: 15/7577 - 10
E - post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no Vedlegg:

Ringerike kommune – Hønengata 59 - Merknad til varsel om oppstart av
detaljregulering

Rammebetingelsene for jernbanen er i endring , og det kan være vanskelig å forutse hvilke
behov som kan oppstå. Jernbaneverket er derfor opptatt av å sikre mulighetene for utvidelser
senere. Jernbaneverket har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen . Informasjon
o m d isse finnes i J ernbaneverkets veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt
tekniske regelverk . Jernbaneverket forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før
de utarbeider forslag til reguleringsplan.

Hvis det er behov for samråd med Jernbaneverket (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der
det er behov for avkl aring , ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

Planavgrensning:
Jernbaneverket ber om at planavgrensningen tilpasser eiendomsgrensen langs jernbanen.
Sekundært at jernbanens arealer reguleres til formålet bane .

Trafokiosk:
Nord i planområdet l igger en trafokiosk tilhørende jernbaneverket . Det er viktig for
Jernbaneverket at tilgang til kiosken opprettholdes.

30m:
I § 10 i lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m.
(jernbaneloven) av 1. juli 1993 heter det: Det er forbudt uten avtale med kjørevegens eier å
oppføre bygninger eller annen installasjon, foreta utgraving eller o ppfylling innen 30 meter
fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av reguleringsplan. Dette gjelder ikke
når sporanlegget er en del av offentlig eller privat veg.

Langs jernbanelinjen er det viktig med tilstrekkelig sidearealer for sikker to gdrift. Dette skal
blant annet:

sikre tilstrekkelig sikt for togfører
sikre tilstrekkelig areal for snørydding, snø - lagring og redusere faren for sprut fra
sporet
redusere sikkerhetsrisikoer som fare for at barn og andre kommer ut på sporet, ulovlig
kryss ing, gjenstander på sporet, blendingsfare m.v.
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sikre handlefrihet i forhold til senere sporomlegging/utvidelser, endringer av anlegg
for teknisk utstyr, master for kjøreledning, signalutstyr og støyskjermer
sikre forenklet tilkomst til sporet og nødvendig plass for reparasjoner og vedlikehold
bidra til tilstrekkelig avstand i forhold til påregnelige miljøulemper som støy,
vibrasjoner, strukturlyd m.m.

Det skal tungtveiende grunner til for å avvike fra avstanden gitt i jernbaneloven .

Støy/rystelser
Jernbaneverket krever at den videre planprosessen også ivaretar forhold knyttet til støy,
vibrasjoner og sikkerhet i forhold til den forventede trafikken på Roalinjen . Nærhet til
sporet gjør at bygninger er utsatt for støy, rystelser og strukturlyd m.m. Ti ltakshaver må
også påse at bygninger overholder tilhørende offentlige krav og forskrifter. Dette
innebærer blant annet støyisolering, rystelser og sikkerhet. Det må sikres gjennom
planbestemmelsene at planlegging og bygging skal gjøres med tanke på fremtid ig økt
togproduksjon. Det er viktig at også nødvendige tiltak mot støy og rystelser tas inn i
planbestemmelsene, og at det tydelig fremgår at det er utbyggers ansvar at disse forhold
ivaretas.

Grunnforhold:
Tiltak i grunnen – herunder graving eller masse forflytning – vil, avheng ig av de stedlige
grunnforhold, kunne destabilisere jern banen. Dette gjelder selv om tiltaket finner sted
utenfor 30 - metersgrensen. Tiltakshaver må følgelig foreta nødvendige grunnundersøkelser
før tiltak iverksettes.

Gjerde:
Planforslaget vil trolig medføre økt aktivitet langs jernbanen. Planen må således
innarbeide sikringstiltak i form av flettverksgjerde på minimum 1,8m høyde mot
jernbanen. Dette må innarbeides i reguleringsbestemmelsene

Med hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Gunhild Aaby Holt / 46420423 1 6/31 61 7 - 2 1 5/7577 29.03.201 6

Uttale til melding om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for

Hønengata 5 9 m. fl. i Ringerike kommune

Statens vegvesen viser til deres brev datert 24.02.201 6.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transpor tplanlegging,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar

innenfor vegtransport.

Saken gjelder

Det er varslet oppstart av nevnte planarbeid. Området er på ca. 1 5 daa og er pr. i dag

regulert til industri, bolig og kjøreveg i reguleringsplan for Ullerålsgate – Asbjørnsens gate –

Hønengaten, vedtatt 28.03.1 985. Området er avsatt til erverv og boligområde i

kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007. Ny arealdel til kommuneplanen er under

rullering. Det opplyses i oppstartsvarselet at området er spilt inn til kommuneplanen som

mulig bolig/næring. Hens ikten med planarbeidet er å legge til rette for 41 leiligheter og

næring. Reguleringsplanen er vurdert av kommunen til ikke å utløse krav til

konsekvensutredning.

Det tas sikte på at området skal ha kjøreatkomst via de kommunale vegene Ullerålsgate og

As bjørnsens gate og videre ut på Fv35.
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Statens vegvesen har følgende innspill til arbeidet med reguleringsplanen

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportpl anlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan.

Varslet planarbeid er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. Planarbeidet er av kommunen

vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Vi er enige i kommunens prioritering

av at det bør legg es til rette for fortetting av boliger i sentrum og at blant annet trafikk, støy,

støv er viktige forhold å vurdere i planarbeidet. Vi forutsetter at alle relevante fagområder for

Statens vegvesen utredes i reguleringsplanen. Det er forhold som knytter seg til

a realpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m.

Vi minner også om kommuneplanens bestemmelse §1 .0.5 med krav om at konsekvenser må

utredes i tråd med forskrift om konsekvensvurdering før et byggeområde kan avsettes i

kommuneplanen.

Vi forutsetter at dagens atkomst til Hønengata nord for krysset mellom Hønengata x

Asbjørnsens gate stenges som en del av planarbeidet.

Regulering av nye boliger medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de

trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større utbygginger vil

det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er nødvendig i dette

planarbeidet.

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger)

må avklares spesielt. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Disse

transportformer bør ha forrang foran atkomst og parkering med pr ivatbil. Vi gjør

oppmerksom på at tilstrekkelige parkeringsmuligheter for sykkel bør prioriteres. Det bør

også vurderes om planområdet skal inngå i et større sammenhengende nett for gående og

syklende og legge til rette for sykkelveg med fortau eller gang - og sykkelveg.

Vi mener at nærværende planarbeid må ses i sammenheng med pågående planarbeid nord

for jernbanen. Herunder å legge til rette for en sammenhengende undergang for gående og

syklende mellom planområdene.

I den grad planarbeidet medfører nødv endige endringer av veg - og trafikkforhold på riks -

eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt

gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for

regulering av riks - e ller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.

Vi viser til regulert byggegrense i gjeldende plan. Alt vedrørende byggegrensen i ny

reguleringsplan må vurderes på nytt. Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til

støysitu asjonen i det aktuelle området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks -
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eller fylkesveg må støyforholdene være dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i

planen. Det må også vurderes om trafikkøkning som følge av plantiltaket vil påvirke

eksi sterende støyømfintlige formål i området. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser

langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7. desember 2004 og

klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m. Vi minner om at byg gegrensen

gjelder for alle tiltak, for eksempel veger, parkeringsplasser m.m.

Planavgrensning er foreslått mitt i Fv35. Avgrensning av reguleringsplaner legges normalt til

senterlinjen av veg slik at veg - og trafikkforhold blir avklart på den siden som re guleres. Vi

mener at avgrensningen av reguleringsplanen skal legges til senterlinjen av Fv35.

Videre ber vi om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god

tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Vi viser i øvrig til Rik spolitiske retningslinjer for

samordnet areal - og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima - og

energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009, Retningslinje for behandling av støy i

arealplanlegging T - 1 442/201 2 og nasjonale mål for reduksjo n i utslipp av klimagasser.

Vi minner også om kommunens folkehelsemelding som tar opp at flere bør gå og sykle og

om Sykkelbyavtalen Hønefoss 201 5 - 2020 som er en forpliktende sykkelbyavtale mellom

Ringerike kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskomm une. Hovedmålet i avtalen er

at sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 prosent innen 2020. Nærværende planarbeid

bør bygge opp under dette.

Vi forutsetter ny uttale senest i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt

Saksbehandler

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN

Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR

Stark Arkitekter AS v/ Per Gunnar Rød - Knudsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Hønengata 59 med flere

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Hønengata 59 med flere i Ringerike kommune. Vi ber om at forhold knyttet til støy, 
luftforurensning, barn og unge, landskap, klima, energi, universell utforming og 
naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 24. februar 2016 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Hønengata 59 med flere i Ringerike kommune. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for bygging av 41 leiligheter. I kommuneplanen for Ringerike 
er området avsatt til næringsområde/erverv.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Nye boliger med 
uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med retningslinjen. Ut 
fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det eventuelt ved 
dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle boliger sikres 
en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett soverom, skal 
ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også ha tilgang til 
uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om 
rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 
støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før 
boligene kan tas i bruk. Vi ber om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle 
nødvendige støytiltak innarbeides i planen. 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520 må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med 
god luftkvalitet. Det er imidlertid ønskelig med økt fortetting av boliger i byområder for å 
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redusere bilavhengigheten og dermed luftforurensningen. Kommunen må derfor ha en avklart 
holdning til hvor nye boliger lokaliseres. I rød sone bør det ikke tillates etablering av boliger. 

Det går frem av kunngjøringen at deler av tomta i dag benyttes til omlasting av drivstoff og 
smøreoljer. Vi ber i den forbindelse om at forurensning i grunnen blir vurdert og at det blir 
stilt krav om opprydding hvis det viser seg at det er for høye verdier av dette. 

Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 
Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 
av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak 
ikke kan aksepteres som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved 
en eventuell omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de 
rikspolitiske retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de
generelle kravene til lekemuligheter kan oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker 
skolevei.

Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 
bestemmelser om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om 
landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den 
europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.

Eventuelt verdifullt naturmiljø, for eksempel gamle trær, bør ivaretas. Det må som en del av 
planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jfr. blant annet Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014.

Kommunen kan også utenom tilknytningsplikt stille krav om tilrettelegging for forsyning av 
vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Det må da 
vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig, og settes av areal til rørtraseer, 
varmesentral og lignende. I den sammenheng minner vi om teknisk forskrift (TEK10) hvor 
det er krav om at minst 60 % av varmebehovet skal kunne dekkes av alternative 
varmeløsninger for bygninger over 500 m2.

I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. 
september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at 
transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Ut fra dette vil vi be om at planarbeidet legger vekt på trafikksikre løsninger 
for gående og syklende med god tilgjengelighet til sentrum. Det må også vurderes om det er 
behov for tiltak for å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.
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Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 
viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Jernbaneverket Postboks 4350 2308 Hamar
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Hønengata 59 med flere - Hønefoss - Ringerike kommune -

detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse kulturminner

Det vises til brev datert 24.02.2016 angående varsel om oppstart av detaljregulering for Hønengata 59 
med flere i Hønefoss, Ringerike kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 
boligbygging med inntil 41 leiligheter fordelt på fire boligblokker, eventuelt med næring i første etasje.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Området ligger i umiddelbar 
nærhet til jernbanefyllingen og er per i dag bebygd. Potensialet for å gjøre funn fra førreformatorisk 
tid er vurdert til å være lav. Vi ber likevel om at det opplyses om varslingsplikt i henhold til 
kulturminnelovens § 8, annet ledd dersom det fremkommer spor eller gjenstander som kan være fra 
tiden før 1537 under arbeidets gang. 

Bestemmelsen kan utformes slik:

«Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks 
stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.» 

Nyere tids kulturminner
Det foreligger varsel om oppstart av detaljregulering for Hønengata 59 med flere. Planavgrensningen 
er tilsvarende arealet i gjeldende reguleringsplan for området. Det er varslet et større området enn 
tomta som skal bebygges med fire boligblokker. Boligblokkbebyggelsen skal etableres på den øverste 
halvdelen av planområdet. Dette området er per i dag bebygd, hvorav en bolig er vurdert til å ha 
middels verneverdi (kulturminneregistrering i Hønefoss, 2001). Omkringliggende bebyggelse består av 
hovedsakelig småhus og noe industri.

Varselet om oppstart er konkret når det gjelder nye tiltak på planområdet. Det er planlagt fire blokker, 
hvorav tre blokker oppføres i 2-4 etasjer og en blokk i 2-5 etasjer. Vi mener at den nye 
blokkbebyggelsen kan virke dominerende i forhold til omkringliggende småhusbebyggelse, dette 

Ringerike kommune
areal- og byplankontoret
Postboks 123, sentrum
350202 Hønefoss  

Vår dato: 05.04.2016 Vår referanse: 2016/1112-4 Vår saksbehandler:
Deres dato: 24.02.2016 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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grunnet etasjeantallet og fordi eiendommen ligger på en svak forhøyning. En avtrapping i etasjene ser 
vi derimot som positivt, både estetisk og i forhold til den lavere nabobebyggelsen.

Konklusjon
Vi vurderer eksisterende bygning (gnr 317 bnr 200) som blir berørt av planarbeidet, til å ha lav 
verneverdi. Vi vil derfor ikke motsette oss utbygging av nordre del av planområdet som vist på 
planforslaget. 

Ved en senere detaljregulering ber vi om at det tas hensyn til verneverdig bebyggelse like utenfor 
planområdet. Dette gjelder den tidligere trevarefabrikken (Prinsens gate 27) sør for planområdet og en 
enebolig (Ullerålsgate 49) sør-øst for planområdet. Disse bygningene er vurdert til å ha høy verneverdi 
jf. kulturminneregistrering i Hønefoss.

Når det gjelder ny bebyggelse, vil vi anbefale å revurdere en dominerende og fremtredende 
bebyggelse på planområdet med hensyn til omkringliggende småhusbebyggelse, før planen fremmes 
til offentlig ettersyn.

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi), Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal



 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

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

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

 

 

 

Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltningen 

Areal- og byplankontoret  

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/7577-15 13574/16 L13  04.04.2016 

 

Uttalelse til reguleringsplan 410 - Hønengata 59 med flere 

 

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes nettside 25.2.2016. 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Nærheten til jernbanen og Hønengata må hensynstas slik at kravene til støy, støv og 

luftforurensing kan overholdes i boligene og på uteoppholdsplassen. Positivt viss det kan 

etableres en togstopp langs strekningen, det vil medføre nedsatt støybelastning og hastighet. 

Positivt med store åpne uterom, med muligheter for trygge lekeplasser for barn, 

gangveipassasjer og kort vei til bussholdeplasser, skoler, barnehager og andre 

sentrumsfunksjoner. Det henstilles til at atkomst, uteoppholdsplasser og boliger tilrettelegges 

med universell utforming.   

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8783-30  Arkiv: PLN 420  

 

Sak: 41/18 

 

Saksprotokoll - 420 detaljregulering for kvartal 46 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan: 0605_ 64 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_420 Kvartal 46.  

 

4. I det videre arbeidet er det viktig å få miljøvennlige prinsipielle avklaringer for å få 

muliggjøre videre arbeid med planen. Herunder skal temaene høyde og volum, kvartalsstruktur 

og sol/skygge i Fengselsparken og på egne uteoppholdsarealer vurderes nærmere. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. V og H Rådmannens alternative forslag, med endring  

i pkt 4: 

 

«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan: 0605_ 64 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_420 Kvartal 46.  

 

4. I det videre arbeidet er det viktig å få miljøvennlige prinsipielle avklaringer for å få 

muliggjøre videre arbeid med planen. Herunder skal temaene høyde og volum, kvartalsstruktur 

og sol/skygge i Fengselsparken og på egne uteoppholdsarealer vurderes nærmere». 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet Rådmannens forslag: 

1. «Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført.» 

 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag med nytt pkt. 

4 p.v.a. H og V ble Brobergs (H) forslag vedtatt mot 3 stemmer (SP, MDG og Stein-Roar 

Eriksen AP) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 – kommunestrategi og plan 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/8783-29   Arkiv: PLN 420  

 

 

420 detaljregulering for kvartal 46 - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18 «planer som er igangsatt, som ikke vil ha 

påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling». Avgjørelsen om hva som 

påvirker planen kan ikke tas av administrasjonen, men bør opp til politisk behandling. Derfor 

saksbehandles Kvartal 46 som første plan etter dette vedtaket ble fattet. Rådmannen mener at 

videre planlegging av kvartal 46 vil ha stor påvirkning på byplanen og legge føringer for den 

som vil kunne være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens 

forslag til vedtak at Kvartal 46 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 46. Dette er: 

 høyde og volum på bygg  

 nedbygging av bakgårder, og andel BYA på egen tomt 

 kvartalsstruktur 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer 

 felles løsninger for parkering 

 Krav til lekeareal på egen tomt 

  

Forhold omkring disse temaene vil skape forventninger hvis denne planen blir lagt på høring og 

presedens dersom den blir vedtatt. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som 

forskjellsbehandling sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 



- 

Hensikten med planen er å detaljregulere Kvartal 46 fra plan 64 Hønefoss sentrum slik at man 

kan realisere sentrumsboliger i tillegg til forretning og kontor i det kvartalet. I planforslaget 

foreslås Stangs gate 7 revet og erstattet med et bygg i 6 etasjer, hvor det er næring i første og 

boliger oppover. Storgata 13 reguleres med mulighet for to nye etasjer til boliger.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsutvikling gjennom nybygg for bolig, 

forretning og kontor i Stangs gate 7, og mulighet for påbygg i to etasjer, forbeholdt bolig, i 

Storgata 13. Planen vil bygge opp under mål om fortetting og befolkningsvekst i sentrum og 

nær ny InterCitystasjon.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble vedtatt oppstart av detaljplanen i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

04.04.2016.  

 

Vedtak 20.02.2018 formannskapet 2 for Områderegulering Hønefoss (plan 431) sak 7/18:  

«Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil merknadsbehandlingen 

etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført (jf. pbl § 12-8).» 

«Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være førende 

for alle planforslag innenfor planavgrensningen.» 

 

Vedtak i kommunestyret 08.03.2018 om Områderegulering Hønefoss (plan 431) sak 14/18: 

«Planer som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

22. mai skal formannskapet 2 ta stilling til om det skal jobbes videre med vurdering av 

kvartalsstruktur i sentrum av Hønefoss, se sak 20/18. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er et mål å legge til rette for 

fortetting i sentrumsnære områder, spesielt Hønefoss, og befolkningsvekst fram mot 2030.  

 

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, der området er avsatt til 

sentrumsformål. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legger føringer 

om at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder og redusere transportbehovet. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært gang – sykkel- og kollektivløsning. 

 

Det er usikkert om kvartal 46 vil påvirke Områderegulering Hønefoss. Det er flere prinsipper i 

denne planen som bør avklares i overordnet plan.  Disse er listet opp både i sammedraget og i 

rådmannens vurdering.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Det er tre bygårdsbygg i kvartalet i dag. Stangs gate 7, med dyrebutikk og klesbutikk, og to 

større betongbygg; Storgata 11 og Storgata 13, der det er forskjellig type forretninger og 



- 

kontorer. Byggene er av ulik høyde, fra to og en halv etasje i Stangs gate 7 til fire etasjer i 

Storgata 11 og 13. I bakgården er det i dag parkeringsplasser. Det finnes ikke noe grøntareal 

eller uteoppholdsareal innenfor planområdet. Storgata 11 er vurdert til å ha høy verneverdi i 

kulturminneregistreringen for Hønefoss sentrum. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Mjøsplan AS, ved Ida Marie Weigård 14.05.2018.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med vedlegg 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Lafton Eiendom AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum fra 18.12.1975. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til forretning. Det er ikke oppgitt 

utnyttelsesgrad i denne planen, men byggegrenser begrenser mulighetene for hvor stort 

fotavtrykk byggene kan ha.   

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr  

318/54 – Lafton Eiendom AS 

318/71, 318/74 – Storgata 11/13 AS 

1035/1 (veiareal) – Statens vegvesen 

3000/1 (veiareal) – Ringerike kommune 

 

Uttalelser til planoppstart 

Oppstart ble varslet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 til berørte parter i brev 

29.04.2016 og kunngjort i Ringerikes Blad 23.04.2016, samt på kommunens nettsider. Det 

kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i eget vedlegg.  

 

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 eller ikke. Saken legges fram for hovedutvalget 

for miljø- og arealforvaltning 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. 

 

Økonomiske forhold 



- 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielle avklaringer som denne planen trenger bør tas i plan 431 områderegulering 

Hønefoss. Deretter kan planleggingen av dette sentrale kvartalet fortsette.  

 

Rådmannens vurdering 
Byplanen må legge føringer for de viktige kvartalene i sentrum av Hønefoss. Rådmannen 

mener at videre planlegging av kvartal 46 vil ha stor påvirkning på byplanen og legge føringer 

for den som vil kunne være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er 

rådmannens forslag til vedtak at Kvartal 46 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 46. Dette er: 

 høyde og volum på bygg  

 nedbygging av bakgårder, og andel BYA på egen tomt 

 kvartalsstruktur 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer 

 felles løsninger for parkering 

 Krav til lekeareal på egen tomt 

  

Forhold omkring disse temaene vil skape forventninger hvis denne planen blir lagt på høring og 

presedens dersom den blir vedtatt. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som 

forskjellsbehandling sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

 

Alternativt vedtak 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan: 0605_ 64 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_420 

Kvartal 46. 

 

4. I det videre arbeidet må temaene høyde og volum, kvartalsstruktur og sol skygge i 

Fengselsparken og på egne uteoppholdsarealer vurderes nærmere.  

 

Ved alternativt vedtak er det viktig å få nødvendige prinsippielle avklaringer for å muliggjøre 

videre arbeid med planen. 

 

Byggeplanene 

Området har fra før en blanding av handel og kontor. Valg av boligtype, med leiligheter i ulike 

størrelser, passer bra inn i et sentrumsområde. Rådmannen er i tvil om det er rett etasjeantall. 



- 

Det er ikke lagt til rette for lekeplass innenfor planområdet, verken for små eller større barn. 

Det ble i oppstartsmøtet påpekt fra kommunens side at dersom leke- og uteoppholdsareal skal 

være på tak er det viktig at konstruksjonen er slik at tilstrekkelig jordmengder kan brukes, slik 

at uteoppholdsarealet får god kvalitet med mulighet for busker og trær, og annen vegetasjon. 

Dette er ikke nevnt videre i planbeskrivelsen. Det legges opp til parkeringskjeller for nye 

Stangs gate 7, men videreføring av flateparkering for Storgata 13. Det er usikkert om 

uteoppholdsareal på nordvendt tak er en god nok løsning.  

 

Rådmannen mener det er viktig å ta stilling til leilighetstype. I forslaget er det ikke lagt opp til 

gjennomgående leiligheter. Dette medfører at leiligheter som ikke er på hjørnet av bygg, kun 

vil få lys fra én side. Samtidig vil man få innvendig gang og slippe svalgangsløsninger ved å 

ikke ha gjennomgående leiligheter. 

 

Ved innspill til oppstarten av planarbeidet ble det bant annet trukket fram tilpassing til 

omkringliggende bebyggelse med tanke på volum og utforming. Det er positivt at planen 

ønsker å innrette seg til omkringliggende omgivelser. Dette ser man blant annet ved avkutting 

av hjørnet på nytt bygg i Stangs gate 7, slik at det står i stil med de andre byggene (og gjerdet 

til fengselshagen) i veikrysset. Derimot er volumet større enn det man er vant til i sentrum av 

Hønefoss. Fortetting vil føre til økte volumer i Hønefoss og det er derfor viktig å vurdere 

kvaliteten på det. 

 

Det bør også diskuteres hvordan planforslaget tilpasser seg Hønefoss sentrum. Med bruk av lys 

teglstein, noe tre og glass.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av eget vedlegg. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Lekeplasser 

Det er ikke planlagt område for lekeplass innenfor plangrensa. I tettbygd strøk må man finne 

felles løsninger for blant annet lekeareal for å utnytte arealene på en best mulig måte. Dette er 

noe rådmannen tenker områderegulering Hønefoss kan være med å løse. Det er uheldig å vedta 

planer innenfor planområdet til områdereguleringen som ikke imøtekommer krav om 

lekeplasser, nettopp fordi disse løsningene ikke er landet ennå. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønefoss sentrum som vil kunne gi arbeidsplasser og 

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

fortetting og transformasjon i Hønefoss. Allikevel er det mange temaer som ikke er avklart, 

men som må avklares i den nye byplanen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget avventer føringer 

som blir gitt i plan 431 områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 



- 

14/18. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart 

Plankart  Detaljregulering Stangsgt(A3-L M500) 27.04.2018 

Bestemmelser 27.04.18. 

Planbeskrivelse 03.05.18 

Plantegning - Solskjema sommersolverv 

Plantegning - Solskjema vår høstjevndøgn 

Plantegning solskjema sommersolverv  0 - alternativ 

Plantegning Solskjema vår høstjevndøgn 0 - alternativ 

ROS Analyseskjema - Radon 

Støyrapport -Revidert A 

Trafikkanalyse 22.04.18 

Arkitektonisk beskrivelse Stangs gate 7 - Februar 2018 

ROS-analyse 

Meldingstekst.html 

Meldingstekst.html 

Meldingstekst.html 

Kvartal 46 - gnr 318 bnr 54 m. fl. - Hønefoss - Ringerike kommune - detaljregulering - varsel 

om oppstart - uttalelse om kulturminner 

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for kvartal 46 

16_66880-2Uttale til melding om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Kvartal 46 i 

Ringerike kommune 

Vurdering av uttalelser – 420 Kvartal 46 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605_420 Detaljregulering for  

KVARTAL 46  
 

Utarbeidet av Mjøsplan AS 

Sist revidert 27.04.18 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

2. gangsbehandling i formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtak i kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 

planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

           

1. Bebyggelse og anlegg,   

Forretning/kontor/tjenesteyting               BKB  

Bolig/forretning/kontor                BKB  

Renovasjonsanlegg     BRE 

Kontor       BK 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Kjøreveg       SKV 

Fortau       SF 

Parkeringsplasser     SPP 

 

3. Hensynssone 

        Bevaring kulturmiljø     H570  

 

4. Juridiske punkt og linjer 

        Regulert fotgjengerfelt      

        Regulert parkeringsfelt      

        Bebyggelse som forutsettes fjernet    

        Avkjørsler 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 

DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 
 

§ 0. Fellesbestemmelser 
 

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 

 

1. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk skal ha grenseverdier for støy iht. T-

1442/2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging. 

2. Prosjekterte støytiltak i henhold til støyrapport, samt dokumentasjon som viser at 

grenseverdiene er ivaretatt, skal vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse 

skal støytiltak være utført.  

 

§ 0.2 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 

 

Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg kan benyttes på like vilkår 

av så mange som mulig.  

 

Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede skal opparbeides slik at helning er 

iht. forskrift om universell utforming.  

 

Fortau skal ha et tverrfall på maksimalt 2% og skal opparbeides med terskelfrie overganger.  

 

§ 0.3 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme 

automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved 

fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd. 

 

§ 0.4 Radon (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 

Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i 

samtlige boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser 

av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig. 

 

§ 0.5 Oppvarming 

Bygg innenfor planområdet skal knytte seg på fjernvarme.  

 

§ 0.6 Overvann 

Håndtering av overvann skal løses på egen grunn.  

 

 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – Bolig/forretning/kontor, BKB1   

 

1. Arealbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Område BKB1 er regulert til bolig/forretning/kontor.  
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Det tillates ikke bolig i byggets 1. etasje. 

 

Det skal ikke etableres forretningsvirksomhet som er spesielt trafikkskapende.  

   

       

2. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maks tillat utnytting er %BYA = 100% og BRA = 4800 m2. 
 

 

3. Byggehøyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maksimalt tillatte gesimshøyde er opp til kote +100,0 og maksimalt 6 etasjer.   
 

Ventilasjonsanlegg o.l. kan være 3 m høyere enn gesimshøyde dersom det er trukket 3 m inn 

fra veggliv i øverste etasje og gis en matt, kamuflerende overflate. Mindre avvik kan tillates for 

heissjakter, trappehus, pipe o.l.  

 

 

4. Byggets utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Bygninger skal utformes slik at bygninger framstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk.  

 

Bebyggelsen skal ha fasadeuttrykk i harmoni med omkringliggende bygg rundt Fengselsparken 

i Hønefoss. 
 

Adkomst til leilighetene i BKB1 skal ikke skje via SKV2, så bygget må utformes slik at 

innganger er fra Norderhovsgata eller Stangs gate, og innkjøring til parkeringskjeller er fra 

Norderhovsgata.  
 

 

5. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 

 

Overflateparkering inngår i BYA. Parkeringsdekningen skal være etter kommunal vedtekt.  

 

Parkering kan anlegges i parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan. Parkering 

tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.    

 

Antall sykkelparkering skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per 

boenhet. Sykkelparkering skal være i bod i kjelleretasjen.  
 

 

6. Lekeareal/uteoppholdsareal (jf. pbl § 12-7 pkt. 1) 

 

Det skal etableres lekeareal og uteoppholdsareal som er felles på tak på bygg innenfor felt 

BKB1.  
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§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – Forretning/kontor/tjenesteyting, BKB2 

1. Arealbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Område BKB2 er regulert til forretning/kontor/tjenesteyting. 

        

2. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maks tillat utnytting er %BYA = 100% og maks. BRA = 8200 m2.  

 

3. Byggehøyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maksimalt tillatte gesimshøyde er opp til kote +101,0, med flatt tak og maksimalt 6 etasjer. 
 

Ventilasjonsanlegg o.l. kan være 3 m høyere enn gesimshøyde dersom det er trukket 3 m inn 

fra veggliv i øverste etasje og gis en matt, kamuflerende overflate. Mindre avvik kan tillates for 

heissjakter, trappehus, pipe o.l.  
 

4. Byggets utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Bygninger skal utformes slik at bygninger framstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk. 

Påbygg på eksisterende bygg skal ha estetisk utforming som harmonerer med resten av bygget. 
 

 

5. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 

 

Overflateparkering inngår i BYA. Parkeringsdekningen skal være etter kommunal vedtekt.  

 

Parkering skal anlegges i parkeringskjeller i underetasje på bygg. Parkering tilpasset 

bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10-2.   
 

 

§ 1.3 Bebyggelse og anlegg – Kontor, BK1, 
 

1. Arealbruk (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Område BK er regulert til kontor. 

        

2. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maks tillat utnytting er %BYA = 100% og maks. BRA = 3000 m2. 

 

3. Byggehøyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 

 

Maksimalt tillatte gesimshøyde er opp til kote +100,0 og maksimalt 5 etasjer. 
 

 

§ 1.4 Bebyggelse og anlegg – Renovasjonsanlegg, BRE  
 

Det skal settes av plass til renovasjonsanlegg i henhold til plankartet. Det må sikres enkel 

adkomst for renovasjonsbil til renovasjonsanlegget.  
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§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale 

standard. 

 

§ 2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkeringsplasser, SPP 

 

Parkeringsplassene på bakkenivå skal opparbeides i henhold til plankart. Én parkeringsplass 

skal dimensjoneres for HC-parkering.  

 

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau, SF 

 

Fortau skal være opphøyd eller med sterk kontrast mot kjøreveg og med universell utforming 

mot fotgjengeroverganger.  

 

 

§ 3. Hensynssoner 

 
Hensynssone – Bevaring kulturmiljø, H570 (jf. pbl. § 12-7, pkt. 6) 

 

Det er ikke tillatt å rive bygningen som markert med svært høy verneverdi innenfor 

hensynssonen med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt omfang at bygningen må 

regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk 

sakkyndig må legges ved rivesøknad. 

 

Ved planlagt fasadeendring på bygninger markert med svært høy verneverdi skal 

originale/eldre bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke bevares så langt 

det lar seg gjøre. Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte kopier 

av bygningsdelene som skiftes ut. 

 

Tilbygg og nybygg skal tilpasses eksisterende kulturmiljø og det arkitektoniske hoveduttrykk 

miljøet har. Dette gjelder volum, form, fasadeutforming og materialbruk. Detaljering av fasade 

bør utføres slik at det framgår at bygningen er ny. Planlagt nybygg/tilbygg skal også tilpasses 

bebyggelsesstrukturen i området. 

 

Før planlagte fasadeendringer, tilbygg og nybygg innenfor hensynssonen godkjennes, skal 

kommunen innhente uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen. Buskerud 

fylkeskommune skal også ha tilsendt kopi av vedtak i saker fylkeskommunen har 

uttalt seg til. 
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BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
 

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende 

forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. 

 

Det må tinglyses rett til adkomst til økonomiinngang (varelevering) og avfallsstasjon for BKB1 

på Storgaten 13 sin grunn. Kompensasjon for tapte parkeringsplasser på Storgaten 13 skal 

også reguleres i egen tinglyste avtale. Før igangsettingstillatelse gis, skal tinglysningene kunne 

dokumenteres. 

 

Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres for boliger 

iht. T-1442/2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging. 

 

Før det gis brukstillatelse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være utført.  

 

Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfelt skal være 

ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene. 
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1. Sammendrag 
 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  

jf. pbl § 4-2, første ledd.  

 

Denne planen har bakgrunn i et ønske om å kunne fortette et kvartal i Hønefoss sentrum med 

bolig i tillegg til forretning. I dagens situasjon er kvartalet brukt til forretning og kontor. 

Området er i kommuneplanens arealdel satt av til sentrumsformål, og er regulert i 

reguleringsplan for Hønefoss sentrum til forretning. Kommunen stod for kunngjøring og 

varsel om oppstart av planarbeidet. Viktige tema i reguleringsplanprosessen har vært trafikale 

forhold og trafikkstøy, sol/skygge, da spesielt med tanke på solforholdene i fengselsparken, 

estetiske kvaliteter og kulturminner og kulturmiljø. Vedlagt følger trafikkanalyse, støyrapport 

og sol/skyggeanalyse. 

 

2. Bakgrunn 
 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å regulere kvartalet til boligformål og kontor i tillegg til 

forretning som er dagens regulerte arealformål.  

 

Planen skal vurdere og belyse konsekvenser i tema som støy, trafikkforhold, 

estetikk, universell utforming, sol/skygge-forhold og parkeringsløsninger. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller: Lafton Eiendom AS 

 

Plankonsulent: Mjøsplan AS har overtatt som plankonsulent etter Sivilingeniør Bjørn Leifsen 

som tok seg av oppstartsfasen av prosjektet.  

Mjøsplan AS, Kastbakkvegen 11, postboks 6, 2391 Moelv, tlf: 62365298, v/Ida Marie 

Weigård. 

 

Grunneiere: 

318/54 – Lafton Eiendom AS 

318/71, 318/74 – Storgaten 11/13 AS 

Tilliggende veiareal gbnr. 1035/1 (Statens vegvesen) og gbnr. 3000/1 (Ringerike kommune). 

 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Anbefaling om oppstart av planarbeidet ble vedtatt i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 04.04.2016, sak 40/16.  

 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Det foreligger foreløpig ingen utbyggingsavtaler. 
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2.5 Krav om konsekvensutredning?  

Planen er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning (ref. oppstartsmøte).  

 

3. Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeidet ble vedtatt 4. april 2016. Merknader kom fra: Statens vegvesen, 

Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Anders Berg Eiendom AS v/Egil 

Berg, Ringerike Brann- og redningstjeneste og Elling Elsrud. Merknadene er gjengitt og 

vurdert i kap. 8.  

 

 

4. Planstatus og rammebetingelser 
 

4.1 Overordnede planer 

 

Fylkeskommunale planer: 

«Regional planstrategi i Buskerud 2013-2016». I kap. 5 beskrives en areal- og 

transportstrategi hvor hensikten er at kommunene knytter trafikknutepunkter opp til aktuelle 

boligområder, og gjør overgang fra privatbil til kollektivtrafikk mest mulig tilgjengelig. 

Planen vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for 

utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert 

transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planarbeidet skal også gjøre rede for om det er 

aktuelt å koble seg på fjernvarmeanlegget. Planen vurderes å ikke være i konflikt med 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Kommuneplanens arealdel, evt. kommunedelplan: 

Planområdet er avsatt til senterformål i kommuneplanen.  

 

4.2 Gjeldende reguleringsplan 

I dag er området regulert i reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 18.12.75. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til forretning/kontor. I bestemmelsene (§ 4) 

presiseres det at boliger er tillatt innenfor formålet. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i kvartalet mellom Stangs gate, Storgata, Bloms gate og Norderhovsgata i 

Hønefoss sentrum. Totalt areal på planområdet er ca. 5,3 daa.  

 

5.2 Eksisterende bygg og arealbruk 

Det er tre bygårdsbygg i kvartalet i dag. Stangs gate 7 (figur 3) med dyrebutikk og klesbutikk, 

og to større betongbygg; Storgata 11 (figur 2) og Storgata 13 (figur 4) der det er forskjellig 

type forretninger og kontorer. Byggene er av ulik høyde, fra to og en halv etasje i Stangs gate 

7 til fire etasjer, pluss takoppbygg i Storgata 11 og 13 (figur 5). I bakgården er det i dag 

parkeringsplasser. Det finnes ikke noe grøntareal eller uteoppholdsareal innenfor 

planområdet.  

 
Figur 2: Storgt. 11 sett fra hjørnet mellom Storgata og Stangs gate (hentet fra maps.google.com) 

 

 

 

Figur 3: Stangs gate 7 sett fra hjørnet mellom Stangs gate og Norderhovsgate (hentet fra maps.google.com) 
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5.3 Landskap og klima 

 

Planområdet er relativt flatt. Området er bebygd fra før og bakgården består i hovedsak av 

parkering. Solforholdene på området er relativt gode siden planområdet har kvartalsstruktur 

som gjør at det er åpent på begge sider av byggene. Solforholdene i fengselsparken som ligger 

nord for planområdet blir påvirket av bebyggelsen rundt, og fengselsparken er et viktig 

hensyn i planarbeidet.  

 

Figur 4: Storgata 13 sett fra hjørnet mellom Norderhovsgate og Bloms gate (hentet fra maps.google.com) 

Figur 5: Skråfoto over området sett fra sør hvor en tydeligere kan se de øverste 

etasjene på byggene (hentet fra kartsøk på 1881.no).  
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Hønefoss ligger relativt lavt i landet. Lokalklimaet er typisk innlandsklima og er heller ikke 

spesielt vindutsatt.  

 

«I Buskerud er det store kontraster i klima fra områdene nær Oslofjorden og til indre og 

høyereliggende strøk. I lavtliggende områder nær Oslofjorden er årsmiddeltemperaturen ca. 

6 °C, mens den i nordvestlige høyfjellsområder er lavere enn -4 °C. Indre dalstrøk har lave 

vintertemperaturer; ved Nesbyen er det målt -38 °C. Sommerstid kan det bli over 30 °C både 

ved kysten og i indre dalstrøk. Således er den høyeste temperaturen i Norge på 35,6 °C målt 

på Nesbyen 20. juni 1970. Årsnedbøren er lavere enn 700 mm både på Ringerike og i enkelte 

indre dalstrøk, mens den i fjellstrøkene i nordvest er på over 1500 mm. Det forventes ikke at 

det storstilte temperatur- og nedbørsmønsteret vil endre seg vesentlig. Det beregnes at 

årstemperaturen i Buskerud fra 1971-2000 til 2071-2100 vil øke med ca. 4 °C; med størst 

økning om vinteren og minst om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 %.  

Dager med mye nedbør kommer litt hyppigere, og med økt nedbørintensitet. For vind viser 

beregningene små endringer, men usikkerheten er stor.» Fra Klimaprofil Buskerud 

https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-

buskerud/_attachment/12029?_ts=15dcb13f302  

 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert noen automatisk 

fredete kulturminner innenfor planen, og 

siden kvartalet er bebygd i nyere tid er 

sannsynligheten liten for at det er noe som 

ligger uoppdaget.  

 

Av nyere tids kulturminner er Storgata 11 

vurdert til å ha høy verneverdi i 

kulturminneregistreringen for Hønefoss 

sentrum. Bygningen har høy arkitektonisk 

verdi og har i hovedsak alle originale 

bygningsdeler bevart. Storgata 11 ble 

oppført i 1958 og ble tegnet av arkitekt 

Helge Hoel. I 1971 fikk bygningen 

fasadedekor i naturstein utført av Ståle 

Kyllingstad. Stangs gate 7 er vurdert til å 

ha middels verneverdi i den samme 

registreringen. Det har blitt gjort en del 

endringer på bygget i nyere tid. Storgata 

13 er vurdert til å ha lav verneverdi.  

 

Nord for planområdet i Storgata 9 (gnr 

318 bnr 68) ligger Hønefoss 

hjelpefengsel som er fredet etter 

Figur 6: Markering av bygg med verneverdi. Brun sirkel er høy 

verneverdi, gul er middels, rød er fredet (bilde hentet fra Ringerike 

kommunes kartløsning). 
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kulturminneloven (Askeladden-ID 87625). Hønefoss hjelpefengsel består av en sammenbygd 

hovedbygning, cellefløy og et frittliggende uthus og omfatter et helt kvartal i Hønefoss 

sentrum. Husene ble oppført i 1862 og ble tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. 

 

5.5 Naturverdier 

Da hele planområdet er bebygd er det ingen kjente naturverdier i området.  

 

5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk og uteområder 

Det er ingen uteoppholdsarealer innenfor planområdet i dag. Fengselsparken som ligger nord 

for kvartalet er et viktig rekreasjons- og uteområde for hele Hønefoss sentrum. I tillegg til 

denne parken er det 1 km til Schjongslunden som er dedikert til ulike typer idrettsanlegg og et 

friluftsområde. Søndre park er også et populært uteområde i tilknytning til Hønefoss sentrum. 

Parken ligger ca. 500 meter unna planområdet, og den består av en større vanndam med 

springvann, en friluftsscene og gangveier med sittebenker. Det er også anlagt en treningspark 

(Tuftepark) øst for scenen. Som rekreasjons- og turområde benyttes også Persøya som ligger 

øst i Hønefoss sentrum. 

 

5.7 Trafikkforhold 

Området i dag har innkjøring fra Norderhovsgate. Innkjøringen til Stangs gate 7 er i dag 

veldig smal og trang. Det er parkering på bakkeplan i bakgården, og det er parkeringsplasser 

langs Bloms gate og en innkjøring til parkering for Storgata 13 fra Bloms gate. Planområdet 

ligger sentralt i Hønefoss sentrum og det er kun 800 meter til Hønefoss busstasjon.  

 

Trafikksituasjonen er videre omtalt i vedlagt trafikkanalyse. 

 

5.8 Barns interesser 

Det er ingen lekeplasser eller områder tilpasset barn innenfor planområdet i dag. Da det ikke 

er boliger der, men kontorer og forretninger har det heller ikke vært behov for å ta spesielle 

hensyn til barn og unge innenfor planområdet. Det er lekeplass på Søndre Torv i Hønefoss 

sentrum som ligger 3-4 minutters gange fra planområdet. Det er også lekeplass ved Eikli skole 

som ligger sør for planområdet, på andre siden av Storelva.  
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5.9 Sosial infrastruktur 

 

 

Planområdet ligger i grensen for opptaksområder for grunnskolen. Eikli barneskole er den 

skolen som ligger nærmest kvartalet. Den ligger ca. 600 meter sør for planområdet. Denne 

skolen legges ned i januar 2019 og erstattes av en ny skole i Hønefoss syd, Benterud skole (se 

oransje pil på figur 7). Av ungdomsskoler er det Hov eller Veienmarka skole som ligger i 

nærheten av sentrumsområdet.  De to videregående skolene Hønefoss og Ringerike ligger 

begge i nærhet til planområdet der Ringerike helt klart er nærmest med gåavstand på 2 

minutter. Det er også flere barnehager i området, som en kan se i figur 7.   

 

5.10 Teknisk infrastruktur 

Området er tilknyttet offentlig vann- og avløp og annen teknisk infrastruktur.  

 

5.11 Grunnforhold 

Grunnforholdene anses for å være gode og stabile ifølge NGUs kart.  

 

Figur 7: Kart over skoler og barnehager i området. Planområdet er markert med svart stjerne og 

plasseringen av Benterud skole med oransje pil (kart hentet fra maps.google.com). 
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5.12 Støyforhold 

Området er støyutsatt, da spesielt fra trafikken i Stangs gate og Storgata. Deler av området er 

innenfor gul støysone, som krever at områder med funksjoner som er støysensitive bør ligge 

på skjermet side eller det må iverksettes støydempende tiltak. Det er utarbeidet en egen 

støyvurdering for kvartalet. Oppsummering av denne er videre omtalt i kap. 6.10.   

 

5.13 Luftforurensing 

Området ligger i et sentrumsområde med en del trafikk, og trafikk er den største kilden til 

luftforurensning. Ringerike har ikke egen målestasjon for luftkvalitet. I følge luftkvalitet.info 

kan Ringerike sammenlignes med de forhold som finnes i Lillehammer. Resultatene for 

Lillehammer viser at målingene er under tillatte overskridelser av grenseverdien (grønn 

fargekode) i alle måneder utenom november og desember der tiltaksutredning i kommunen er 

påkrevd. 

 

5.14 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Det er utarbeidet ROS-analyse hvor risiko og sårbarhet for eksisterende situasjon og for 

eventuell fremtidig situasjon er vurdert. Det var kun en hendelse som var vurdert til å ha 

risiko eller sårbarhet, og det var radon. Planområdet ligger innenfor område med høy 

aktsomhetsgrad på radon. Se vedlagt ROS-analyse med tilhørende analyseskjema for radon. 

 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

 

6.1 Planlagt arealbruk 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting med boliger, kontor, forretning 

og tjenesteyting i området. Eksisterende bygg i Stangs gate 7 rives og erstattes av et nytt bygg 

på 6 etasjer der 1. etasje skal være forretninger og de øvrige etasjene boliger. Adkomst med 

bil til parkeringskjeller vil skje fra Norderhovsgate vest for planområdet. For Storgata 13 vil 

planen åpne opp for at det kan bygges på to etasjer med forretning, kontor eller tjenesteyting.  

 

Parkering skal i hovedsak skje i parkeringskjellere, men det er også noen plasser på 

bakkeplan. Parkeringsplassene på bakkeplan er eksisterende parkeringsplasser tilhørende 

Storgata 13. Parkering for Stangs gate 7 vil være i parkeringskjellere.  

 

Reguleringsformål 

- Bolig/forretning/kontor (BKB) 

- Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB) 

- Kontor (BK) 

-Renovasjonsanlegg (BRE) 

-Kjøreveg (SKV) 

-Fortau (SF) 

-Parkeringsplasser (SPP) 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

 

Bolig/kontor/forretning (BKB1) 

Under formål bolig/kontor/forretning kan det oppføres bebyggelse i 6 etasjer med forretning i 

første etasje og bolig i de øvrige etasjene. Forretningene i første etasje bør være 

publikumsrettede forretninger med detaljvarehandel o.l. Det er begrenset med 

parkeringsplasser innenfor planområdet, så spesielt trafikkskapende forretning tillates ikke. 

Planområdets plassering innenfor Hønefoss sentrum og like ved Kuben kjøpesenter gjør det til 

et egnet sted for forretning som baserer seg på gående. 

 

Bebyggelsen innfor formålet skal ha arkitektonisk uttrykk som harmonerer med øvrig 

bebyggelse rundt fengselsparken i Hønefoss sentrum.  

 

Parkeringen til bygget innenfor BKB1 skal være i kjeller. Det kan være en eller to 

kjelleretasjer. Det skal også legges til rette for sykkelparkering og boder i kjelleretasjene.  

Figur 8: Plankart 
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Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB2) 

Formålet kan innbefatte forretninger, tjenesteyting og kontor. Påbygg skal ha arkitektonisk 

uttrykk som harmonerer med eksisterende bygg. Under formålet er det også tillatt med 

parkering i kjelleretasje.  

 

Kontor (BK) 

Formålet kontor er eksisterende formål i bygget. Bygget innenfor formålet er også lagt under 

hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570), og skal derfor bevares slik det er.  

 

Renovasjonsanlegg (BRE) 

Det er avsatt fellesareal for renovasjon for BKB1. 

 

Kjøreveg (SKV1) 

Kjøreveg er eksisterende veger rundt kvartalet og sikrer adkomst til kvartalet.  

 

Kjøreveg (SKV2) 

Formålet er den interne vegen innenfor planområdet. Det er arealet som skal sikre adkomst til 

renovasjonsanlegget, parkeringsplassene (SPP) og for varelevering til BKB1. Dette formålet 

er en del av plassen med et parkeringsdekke med vektbegrensninger. Skilt ved innkjøringen 

angir begrensningen som må følges. 

 

Fortau (SF) 

Formålet fortau er for gående. Disse skal bevares og sikre god tilgjengelighet for myke 

trafikanter.  

 

Parkeringsplasser (SPP) 

Parkeringsplassene (SPP) på bakkenivå er felles for planområdet, og er tenkt som en 

ekstraparkering for forretninger og kontorer i tillegg til parkering i kjelleretasjene.  

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Maksimalt tillatte gesimshøyde for formål BKB1 er opp til kote +100,0, med flatt tak og 

maksimalt 6 etasjer. Maksimalt tillatte gesimshøyde for formål BKB2 er opp til kote +101,0, 

med flatt tak og maksimalt 6 etasjer (se figur 9). De to øverste etasjene i både BKB1 og 

BKB2 er inntrukket fra veggliv mot omgivelsene. Dette gjør at byggene virker mindre 

ruvende i forhold til omkringliggende bebyggelse og gir bedre solforhold for utearealene på 

tak, og for omkringliggende arealer, da spesielt fengselsparken. BKB1 er også utformet med 

et avkappet hjørne mellom Stangs gate og Norderhovsgate. Dette er for å videreføre den 

strukturen kvartalet har i dag, og det vil gi bedre plass til myke trafikanter på fortauet ved 

hjørnet.  
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Figur 9: Oversiktssnitt av forslag til utforming av Stangs gate 7 til venstre og Storgata 13 til høyre. Hvert av byggene i snitt er 

vist nærmere i figur 10 og 11.  

Figur 10: Snitt av forslag til utforming av Stangs gate 7, sett fra vest. Jevnt stiplet linje viser høyden til Storgata 11 

(skogeierbygget) som ligger bak Stangs gate i dette snittet. Øverste heltrukne linje viser høyden til Storgata 13 med påbygg to 

etasjer pluss ventilasjonsrom.  
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Figur 11: Snitt Storgata 13 med påbygg to etasjer.  

 

Figur 12: Forslag til fasader vest mot Norderhovsgate.  
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Figur 14: Sol/skyggevirkning sommersolverv kl 9, 12, 16 og 18.  

 

Figur 13: Forslag til fasade nord mot Stangs gate.  
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Figur 14 og 15 viser sol/skyggevirkning for kvartalet med forslag til nytt bygg i Stangs gate 7 

og med påbygg to etasjer på Storgt. 13. Illustrasjonene viser solforholdene ved 

sommersolverv, og ved vår/høstjevndøgn som er da det er mest skyggevirkning. Som en kan 

se ut fra illustrasjonene vil det ved sommersolverv være gode solforhold i fengselsparken 

gjennom dagen, og skyggevirkningen i parken kl. 18 kommer fra vest som er eksisterende 

bebyggelse i dag. For takterrassen i Stangs gate 7 vil det være gode solforhold hele dagen.  

 

Ved vår/høstjevndøgn vil solforholdene i fengselsparken forringes noe ved en utbygging. Kl. 

9 når sola står langt øst, vil skyggevirkningen i stor grad komme fra eksisterende bebyggelse i 

Storgata 11, men også en del fra heisrom i forslag til nytt bygg i Stangs gate 7. Her vil også 

skyggevirkningen på takterrassen være store. Kl. 12 er da skyggevirkningen fra kvartalet er 

størst i fengselsparken. Den sørlige delen av fengselsparken vil få skygge, det er da likevel 

store deler igjen av fengselsparken som har gode solforhold da det ikke er noen andre bygg 

enn de som står i fengselsparken som kaster skygge. Kl. 16 og 18 vil ikke byggene i kvartalet 

gi skyggevirkninger for fengselsparken i særlig grad. På takterrassen vil det være en del 

skyggevirkning fram til kl. 18 da solforholdene er gode.    

Figur 15: Sol/skyggevirkning ved vår/høstjevndøgn kl 9, 12, 16 og 18.  
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6.3.2 Byggeskikk og estetikk 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området. Bygningstyper og 

byggeskikk i området er likevel uensartet. De to-etasjers eldste tømmer- og trebygninger 

hadde stående falset trekledning og saltak med teglstein. Senere tiders rehabilitering av disse 

bygg har medført kledning av plater og innsetting av vindustyper som bryter med det 

opprinnelige.  

 

Etter flere større branner i byen, den siste i 1878, ble det innført murtvang i sentrum. 

Bygningene bygget utover på 1900-tallet i sentrum på begge sider av Fossen og nedover langs 

Storgata, ble satt opp i mur.  

 

Byggene som er omtalt tidligere i samme kvartal 46, Storgata 11 er bygget i mur og Storgata 

13 er bygget med en type lys teglforblending. De to etasjene som er tenkt bygd på Storgata 13 

skal ha estetisk utforming som harmonerer med resten av bygget.  

 

Nybygget i Stangs gate 7 er tenkt satt opp med en lys teglstein i fasader i kombinasjon med 

glassfelter og trekledning. Viktig i denne vurderingen er hensynet til vedlikehold. Den lyse 

teglsteinen vil harmonere med de andre byggene i kvartalet, samtidig som trekledning vil vise 

til andre bygg i og rundt fengselsparken. Glassfeltene vil være med å bryte opp fasadene og gi 

mer variasjon. Se også vedlagt arkitektonisk beskrivelse av Stangs gate 7.  

  
 

6.3.3 Grad av utnytting  

Tillat %BYA er 100% for hele planområdet. Maksimalt tillat BRA = 4800 m2 for BKB1 og 

BRA = 8200 m2 for BKB2. 

 

6.3.4 Størrelse på nye forretningsarealer 

Planen gir ca. 500 m2 med forretningsarealer i Stangs gate 7. Dette er kun medberegnet 

arealet i første etasje og ikke medregnet eventuelt areal for lager ol. i kjelleretasjene. 

 

6.3.5 Antall boliger, leilighetsfordeling 

I forslaget til utforming er det lagt opp til ca. 26 leiligheter i Stangs gate 7. Dette kan løses på  

forskjellig vis da noen av leilighetene i dette forslaget er relativt store, og det kanskje vil være  

ønskelig å dele de opp for å få flere mindre enheter. Det er noen hybelleiligheter i  

planforslaget. Variasjon i leilighetsstørrelser og sentrumsnær plassering gjør boligene  

attraktive for alt fra studenter og småbarnsfamilier til eldre.  
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Figur 16: Forslag til planløsning 2.,3. og 4. etasje i Stangs gate 7.  

Figur 17: Forslag til planløsning 5. etasje i Stangs gate 7. 
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6.4 Parkering 

Parkering skal i hovedsak skje i kjelleretasjer. I planforslaget er det foreslått to kjelleretasjer i 

Stangs gate 7 med ca. 37 parkeringsplasser totalt. Parkeringsnormen krever 1 parkeringsplass 

per boenhet. Da antallet boenheter ikke er endelig fastsatt er det sikret at det er tilstrekkelig 

med areal til parkering. På bakkeplan er det ingen endring i antall parkeringsplasser i forhold 

til dagens situasjon, og disse er ikke tiltenkt som boligparkering, men som parkering til 

forretninger og kontorer. For Storgata 13 vil parkering fortsatt skje i eksisterende kjelleretasje 

i tillegg til eksisterende parkering på bakkeplan.   

 

6.5 Tilknytning til infrastruktur  

Nye bygg innenfor planområdet skal knytte seg på anlegg for fjernvarme og annen offentlig 

infrastruktur. 

 

 

6.6 Trafikkløsning 

6.6.1 Kjøreatkomst 

Atkomsten til planområdet skal i være fra Norderhovsgate vest for planområdet, i tillegg til 

innkjøring til parkeringskjelleren under Storgata 13 fra Bloms gate, sør for planområdet.  

Figur 18: Forslag til planløsning 6. etasje med felles takterrasse i Stangs gate 7.  
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6.6.2 Varelevering 

Varelevering til BKB1 skal skje via adkomst med parkering på bakkenivå, ved siden av 

renovasjonsanlegget. Dette vil være en bedre løsning enn dagens situasjon der vareleveringen 

skjer med parkering av varetransport i gata. Vareleveringen til BKB1 vil skje med adkomst 

over Storgata 13 sin grunn. Dette skal avklares i egen tinglyst avtale.  

 

6.6.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det er god tilgjengelighet for gående og syklende i området. Det er fortau rundt hele kvartalet 

med fotgjengeroverganger på tre av hjørnene der fortauet er nedsenket for god 

framkommelighet for alle. Adkomsten til leilighetene i BKB1 skal ikke skje via SKV2. 

Inngang blir fra Stangs gate og innkjøring til parkeringskjeller blir fra Norderhovsgata.  

 

Det er utarbeidet en egen trafikkanalyse for området. Trafikkanalysen viser at 

tilgjengeligheten for gående og syklende er god, og at dette må videreføres i planen. Planene 

for utbygging vil gi en økning i boliger i området, og flere vil ha muligheten til å gå eller 

sykle til sine daglige gjøremål. I bestemmelsene er det også sikret at fortau skal opparbeides 

med terskelfrie overganger og at det skal være sykkelparkering i kjeller for boligene. 

 

6.7 Universell utforming  

Utformingen av planområdet vil følge krav om universell utforming i TEK17 §12.  

 

6.8 Uteoppholdsareal 

I planforslaget er det felles uteoppholdsareal for beboerne på taket av Stangs gate 7. Dette 

uteoppholdsarealet er ca. 220 m2. Arealet skal inneholde lekeareal med enkle lekeapparater 

for de minste, og uteoppholdsarealer med sittegrupper ol. Uteoppholdsarealet skal være 

tilgjengelig for alle beboerne i Stangs gate 7 og må derfor ha adkomst med heis. 

Uteoppholdsarealet bør beplantes med ikke-allergifremkallende vegetasjon. Leilighetene vil 

også ha tilgang på egne balkonger.  

 

6.9 Kulturminner 

Storgata 11 har høy verneverdi og er derfor underlagt hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø. Stangs gate 7 har middels verneverdi, men er et bygg som har gjennomgått en del 

endringer i nyere tid. Mer om kulturminnene står i kapittel 5.4.  

 

6.10 Støyforhold 

Området er støyutsatt, spesielt fra trafikken i Stangs gate og Storgata. Det er utført en 

støyberegning for kvartalet generelt og mer spesifikt for det nye bygget i Stangs gate 7 og 

Storgata 13. Rapporten fra støyberegningen konkluderer med følgende: 

 

Støyberegning for Storgata 13 viser at høyeste støynivå er på ca. 66 dB utenfor fasade i 1. 

etasje. Med forventet lydreduksjon fra utvendig til innvendig nivå tilsvarer dette et innvendig 

nivå på omtrent 31 dB. Lokalene i alle etasjer vil dermed tilfredsstille anbefalt grenseverdi. 
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For Stangs gate 7 er høyeste støynivå utenfor fasade i 1.etasje på ca. 68 dB. Med forventet 

lydreduksjon fra utvendig til innvendig nivå tilsvarer dette et innvendig nivå på omtrent 33 

dB. Forretningslokalet i 1.etasje vil dermed tilfredsstille anbefalt grenseverdi. De øvrige 

etasjene er beskrevet videre.  

 

Utvendig støy 

Balkongene som ligger på vest- og nordfasade i Stangs gate 7 vil bli støyutsatt i 2.-5. etasje og 

krever skjermende tiltak for å tilfredsstille anbefalt grenseverdi iht. T-1442/2016. Mulige 

tiltak kan være skjermede balkonger, enten helskjemede balkonger slik som vinterhage, eller 

høy skjerming der balkongen ikke er like støyutsatt. Leiligheter med balkonger på sørfasaden 

ligger skjermet og oppfyller anbefalingene. Det samme gjelder felles takterrasse. 

 

Støy mot fasade 

Fasader mot nord og vest vil bli støyutsatte i 2.-4. etasje og inneholder støyfølsomme rom. 

På bakgrunn av dette er det foreslått støyreduserende tiltak i forbindelse med vinduer til 

disse rommene. 

 

Innvendig støy 

Fasade mot nord i 2.-4. etasje krever lydegenskaper i yttervegg min Rw+Ctr(C2) = 48dB for å 

tilfredsstille kravene i NS8175. Øvrige fasader oppfyller kravene mot at skjermende tiltak 

gjennomføres. Det forutsettes balansert ventilasjon og ingen perforeringer som svekker 

lydisoleringen på støyutsatte fasader. 

 

 

6.11 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

I følge ROS-analysen er det kun radon som var et tema for videre analyse. Radon ble vurdert i 

eget analyseskjema. Konklusjonen i dette analyseskjemaet er at radon må tas hensyn til i 

planen. Det er i bestemmelsene stilt krav om at det skal gjøres bygningsmessige tiltak for å 

redusere inntrenging av radongass i boligene, iht. TEK17 § 13-5. Det var ingen andre tiltak 

som var nødvendige iht. ROS-analysen.  

 

6.12 Rekkefølgebestemmelser 

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende 

forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter. 

 

Det må tinglyses rett til adkomst til økonomiinngang og avfallsstasjon for BKB1 på Storgaten 

13 sin grunn. Kompensasjon for tapte parkeringsplasser på Storgaten 13 skal også reguleres i 

egen tinglyste avtale. Før igangsettingstillatelse gis, skal tinglysningene kunne dokumenteres. 

 

Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres for boliger 

iht. T-1442/2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging. 

 

Før det gis brukstillatelse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være 

utført.  
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Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfelt skal være 

ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene. 

 

 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

7.1 Overordnede planer 

Fylkeskommunale planer: 

Planen bidrar til tett bebygd tettsted med gode muligheter for bruk av sykkel/gange og 

kollektivtransport fremfor privatbil. Planen vurderes å ikke være i konflikt med regionale 

planer. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for 

utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert 

transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planen vurderes å ikke være i konflikt med 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Kommuneplanens arealdel, evt. kommunedelplan: 

Planområdet er avsatt til senterformål i kommuneplanen. Planens formål følger overordnet 

plan. 

 

7.2 Byform og estetikk 

Hønefoss sentrum har en kvartalsstruktur som videreføres i planforslaget. Det er variasjon i 

utformingen av byggene i sentrumsområdene. Det er en overvekt av eldre trebebyggelse, men 

i dette kvartalet er det en overvekt av store betongbygg. I planforslaget er det tatt høyde for at 

nye bygg skal tilpasses bebyggelsen rundt fengselsparken.   

 

7.3 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8-12.  

 

§8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre 

legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og 

samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 

vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering: 

§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog 

og landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i 
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området. Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet. Det kan forekomme 

mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt undersøkt med tanke på 

naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å avgjøre at tiltaket 

ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet. 

  

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 

unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering: 

§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok da området er utbygd. 

 

 § 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.  

 

Vurdering: 

Tiltaket vil ikke medføre noen belastning på naturtyper og økosystemet da området i dag er 

bebygd.   

 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

 

Vurdering: 

Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i 

området, innenfor de rammer som utbyggingen gir. 

 

§ 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.  

  

Vurdering: 

Byggeteknikken og byggemetoden vil være i henhold til dagens standard og vurderes dermed 

som miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt. 
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7.4 Barns interesser 

I tillegg til lekeplassen for de mindre barna på taket av Stangs gate 7 er det lekeplass på 

Søndre Torv i Hønefoss sentrum som ligger 3-4 minutters gange fra planområdet. Det er også 

lekeplass ved Eikli skole som ligger sør for planområdet, på andre siden av Storelva. Når 

Eikeli skole legges ned, vil det være lekeplass ved den nye skolen, Benterud skole. 

Tilgjengeligheten til skoler og barnehager er god, se kap 5.9. På dette grunnlaget vil vi si at 

barns interesser er tilstrekkelig ivaretatt.  

 

7.5 Energibehov – energiforbruk 

Husene som er planlagt oppført i området følger moderne standard. Området er innenfor 

område for konsesjon for tilknytning til fjernvarmenettet. 

 

7.6 Teknisk infrastruktur 

Det er løsning for vann, avløp og strøm i området. Løsning for påkobling og dimensjonering 

blir gitt i byggesøknad/tekniske planer. 

 

7.7 ROS 

Det er ingen hendelser som krever videre utredning. 

 

7.8 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Så lenge ikke andre avtaler foreligger skal utbygger stå for kostnader av offentlige anlegg 

(eksempelvis fortau). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det må utarbeides utbyggingsavtale 

med kommunen dersom den skal overta drift og vedlikehold av disse anleggene når de er 

ferdigstilt og godkjent av kommunen. 

 

7.9 Avveining av virkninger 

Planforslaget medfører få endringer og har liten grad av konflikt, da området tidligere var 

bebygd og ligger i tett bebygd område.  

 

8. Innkomne innspill 
 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar 

1. Buskerud fylkeskommune 

BFK kommenterer at bygget i Stangs gate 

7 som er tiltenkt revet er vurdert til å ha 

middels verneverdi og at de ikke vil 

motsette seg at bygningen rives. De 

anbefaler i midlertid at ny bebyggelse vil 

tilpasses omkringliggende bebyggelse i 

volum og utforming.  

 

De kommenterer også at Storgaten 11 har 

 

Det vil bli laget illustrasjoner på byggene, slik 

at man kan se tilpassingen til omkringliggende 

bebyggelse, både med tanke på høyde, volum 

og utforming. Hensynssone for bevaring vil bli 

lagt på Storgaten 11, og foreslåtte 

bestemmelser implementeres i bestemmelsene.  
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høy verneverdi og at det er positivt at dette 

bygget bevares. De anbefaler derfor at 

bygget reguleres til bevaring og kommer 

med forslag til utforming av bestemmelser 

knyttet til denne hensynssonen.  

Videre kommenterer BFK at de er usikre 

på høyden på bygningene og ber om at det 

lages gode illustrasjoner på hvordan dette 

blir seende ut etter vedtatt plan.  

 

 

 

2. Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen minner om at støyhensyn 

må ivaretas i tråd med Klima- og 

miljødepartementets retningslinje for støy 

i arealplanlegging T-1442/2012. De 

kommenterer videre at ut fra 

beliggenheten sentralt i byen og nær 

kollektivknutepunkt kan det eventuelt ved 

dokumentert behov aksepteres avvik fra 

anbefalte støygrenser forutsatt at alle 

boliger sikres en stille side. Minst 

halvparten av rom for støyfølsom bruk, 

inkludert minst ett soverom, skal ha vindu 

i fasade som tilfredsstiller anbefalte 

grenseverdier. Boligene må også ha 

tilgang til uteoppholdsareal med 

tilfredsstillende støyforhold. 

 

De kommenterer videre at retningslinje for 

behandling av luftkvalitet i 

arealplanlegging T-1520 må legges til 

grunn.  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og 

unge ber også FM at følges opp, da 

spesielt med tanke på tilstrekkelig 

lekeareal for barn i alle aldre og at det må 

redegjøres for trafikksikker skolevei.  

 

FM ber også om at det innarbeides i 

bestemmelsene at det er tilknytningsplikt 

for fjernvarme. I tillegg minner de om at 

planleggingen må vektlegge prinsippene 

 

Det vil bli laget en støyrapport for kvartalet 

med foreslåtte tiltak for å kunne redusere støy 

på de sidene det er et behov. 

Uteoppholdsarealet må vurderes med tanke på 

støy, men med en takterrasse vil det være mulig 

å kunne få et uteoppholdsareal som har 

tilfredsstillende støyforhold.  

 

Luftkvalitet må også vurderes i planarbeidet, 

og det bør legges inn føringer i planen på 

utforming av bygg og ventilasjonsløsninger for 

at støvproblematikken kan reduseres.  

 

For barn og unge vil det være viktig med 

lekeareal, og med en begrensning på areal 

innenfor planområdet blir nærliggende 

lekeareal utenfor planområdet og tilgangen på 

disse viktig. Skolevei og veier til 

utenforliggende lekeareal vil beskrives i en 

trafikkanalyse.  

 

Tilknytningsplikt til fjernvarme vil legges inn i 

bestemmelsene. Og det vil utarbeides en ROS-

analyse.  
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om universell utforming og at det skal 

følge en ROS-analyse med planen.  

3. Statens vegvesen 

Statens vegvesen er positiv til at det legges 

til rette for fortetting i sentrum. De mener 

at en virkning av økt trafikk som en 

fortetting vanligvis medfører må 

dokumenteres nærmere med en 

trafikkanalyse.  

 

Videre kommenterer SV at byggegrensen 

må vurderes på nytt. Både med tanke på 

støy og «Fylkesdelplan for avkjørsler og 

byggegrenser langs riksvegnettet i 

Buskerud» der byggegrenser på 

riksvegnettet økes til 100 m.  

 

SV minner også om tilrettelegging for 

tilgjengelighet til kollektive 

transportmidler, sykkel og gående.  

 

En trafikkanalyse vil utarbeides og være en del 

av plandokumentene.  

 

Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i 

dag, da dette er et kvartal med eksisterende 

bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å 

legge nye bygg på linje med de eksisterende slik 

at kvartalsstrukturen videreføres.  

 

Tilrettelegging for tilgjengelighet til kollektive 

transportmidler, for sykkel og gående vil bli 

ivaretatt i det videre planarbeidet. Det vil bli 

lagt til bestemmelse om sykkelparkering 

innenfor området og tilgjengeligheten ellers vil 

bli beskrevet i trafikkanalysen som skal 

utarbeides.  

4. Ringerike brann- og redningstjeneste 

Ringerike brann- og redningstjeneste viser 

til referat punkt 5 og minner om at 

tilrettelegging for adkomsten til 

høydemateriell må avklares med 

brannvesen i prosjekteringsfasen. 

 

I den videre prosjekteringen må brann- og 

redningstjenesten konfereres. Utforming av 

bygg må ta hensyn til at det skal være 

tilrettelagt for rømningsveier og at 

utrykningskjøretøy skal komme til.  

5. Anders Berg Eiendom 

Anders Berg Eiendom mener at dette 

planarbeidet vil være retningsgivende for 

videre byutvikling for andre områder. De 

kommenterer generelt at sentrumslokalene 

bør ha mulighet for 6-8 etasjer med 

kombinasjon parkeringskjeller, forretning, 

bolig og kontor, og at det for boligdel 

åpnes for uteareal/grøntareal på tak som 

tillegg til nærliggende eksisterende 

grøntområder. 

De kommenterer videre at tekniske 

løsninger for vann, avløp, fjernvarme, 

strøm begge veier (plusshus) blir ivaretatt 

og dimensjonert for videre utvikling og at 

infrastruktur for kollektiv-, bil-, myke 

trafikanter blir ivaretatt.  

 

Høyder på bygg vil vurderes i det videre 

planarbeidet, men det vil legges opp til en 

kombinasjon med forretning og kontor med 

parkering i kjeller i hovedsak. 

Uteoppholdsareal på tak skal vurderes og 

virker som en god løsning med tanke på 

solforhold og støy.  

 

Videre, se kommentar til Fylkesmannen i 

Buskerud og Statens vegvesen.      
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6. Elling Elsrud 

Elsrud mener det bør legges til rette for 

fortetting i Hønefoss sentrum, med 

forretninger i første etasje og 

boliger/kontorer i øvrige etasjer. Elsrud er 

imot at det bygges høyere enn 4 til 5 

etasjer og er derfor imot at byggene i 

kvartalet blir høyere enn de er i dag.  

 

 

En ny regulering i området vil åpne for en 

fortetting. Om det skal fortettes bør byggene bli 

noe høyere enn det de er i dag, men høyder vil 

bli vurdert i planprosessen.  

 

 

 

9. Avsluttende kommentar 
 

Dette planforslaget bidrar til å fortette sentrumsområdet til Hønefoss. Det er kort vei til skole 

og barnehage, det er forholdsvis trafikksikkert, og reguleringen samsvarer med intensjonen i 

Nasjonal gåstrategi (fra Vegdirektoratet 2012) om at flere skal gå mer. En utfordring i 

området er støy, og da spesielt mot Stangsgate, noe vedlagte støyrapport viser. Støyrapporten 

viser også at dette er løsbart da det er flere tiltak som kan gjennomføres for at alle boligene vil 

ligge innenfor grenseverdiene for støy.  

 

En annen utfordring er plass til leke- og uteoppholdsareal innenfor planområdet. Løsningen 

her er å benytte takflate til disse formålene. Dette gir uteoppholdsareal med gode solforhold 

og lite gatestøy. Uteoppholdsarealene er ikke optimale, men de tilbyr et sted å være ute og 

nyte sol og frisk luft.  

 

Solforhold er et viktig tema i planen, og sol/skyggeanalysene viser at solforholdene i 

fengselsparken vil bli noe påvirket av en utbygging. Øverste etasje i Stangs gate 7 er i dette 

planforslaget inntrukket og på den måten vil ikke skyggevirkningene bli så store.  

 

Det er kort vei fra planområdet til større lekeplasser og idrettsanlegg. Turområder i nærheten 

gir muligheter for rekreasjon, aktiv fritid og nærhet til naturen.  
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NR. 1 NAVN PÅ UØNSKET HENDELSE:
Radon

Beskrivelse av uønsket hendelse

Bakgrunn: Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radongass og de datterproduktene
som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er
såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske
celler til kreftceller. Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til
lungek reft .

Uønsket hendelse – Varig eksponering av alfastråler som fører til tilfeller med lungekreft.

OM NATURPÅKJENNINGER
(TEK 10)

SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

Nei

ÅRSAKER

- Innpusting av radongass

EKSISTERENDE BARRIERER

Ingen kjente

SÅRBARHETSVURDERING

- Planområd et ligger i et område med høy aktsomhetsgrad for radon.

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING

x Det er høy sannsynlighet for å
puste inn radongasser i
området, men det er lav
sannsynlighet for å få
lungekreft. Samlet
sannsynlighet blir da middels.

Begrunnelse for sannsynlighet
- Planområd et ligger i et område med høy aktsomhetsgrad for radon.
- R adon er den nest viktigste årsaken til lungekreft .



KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE
RELEVANT

FORKLARING

Liv og helse x Konsekvensen er
høy for den som
rammes, men den
samfunnsmessige
konsekvensen er
lav.

Stabilitet x

Materielle verdier x .

Samlet begrunnelse av
konsekvens:

Konsekvensen er høy for
den som rammes, men den
samfunnsmessige
konsekvensen er lav.

USIKKERHET BEGRUNNELSE

Middels
- Ukj ent risiko og sannsynlighet når

forekomster av lungekreft grunnet
radoneksponering er vanskelig å kartlegge.

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/ info til kommunen etc.

Tiltak i hht TEK17 §13 - 5 :

- R adonsperre mot grunnen

Bestemmelse til byggesak i reguleringsplanforslaget,
PBL § 12 - 7 nr. 4 .
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1 . Innledning

I forbindelse med planlagt oppføring av leilighetsblokk med forretningslokale i 1.etasje på
tomt med adresse g bnr 318/54 , samt påb ygg til bestående b ygg g bnr 318/74 i Ringerike
kommune har det kommet krav om støyvurdering. E iendommene ligger sentralt i Hønefoss
sentrum inntil trafikkerte veger. Med bakgrunn i dette har Mjøsplan AS fått i oppdrag å
utarbeide en støyrapport. Rapporten tar for seg støysituasjonen basert på trafikkbildet og
drøfter eventuelle tiltak mot støy .

2. Begreper

Lp,A e q T Ekvivalent A - veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h ) som midlingsperiode (Lp,A e q 24 h).

Lden A - veid støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19 - 23) et tillegg på 5dB og s tøy om nat ten (23 - 07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A - veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.

L5AF A - veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et statist isk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rw+Ctr Veitrafikkstøytall, tidligere RA. Brukes i forbindelse med fasadeisolering / utendørs
støy.
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3. Forutsetninger

E iendommene ligger i kvartal 46 på Hønefoss , der Stangs gate på nordsiden og Storgata på
østsiden av kvartalet er de mest trafi kkerte. Stangs gate , Storgat a og Norderhovsgata er
medregnet i støyberegningen som dimensjonerende støykilder. Øvrige nærliggende gater blir
utelatt fra beregningene ettersom de er mindre trafikkerte og overdøves av støyen fr a de
dimensjonerende vegene.

Bygningskropp for nybygg i Stangs gate 7, samt plasseringen av denn e tar utgangspunkt i
situasjonskart mottatt 26.06.2017 datert 16.06.2017 , disse datoene gjelder også øvrige
tegninger av bygget . Bygningskropp for Storgata 1 3 er tatt ut fra grunnkartet . Kartgrunnlaget
er mottatt grunnkart fra infoland 29 . 0 5 .201 7 og f orutsettes korrekt.

Fylkesmannen har følgende uttalelse angående støy:
« Nye boliger med uteoppholds - og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med
retningslinjen. Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunk t kan det
eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle
boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett
soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbef alte grenseverdier. Boligene må også
ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. »

I gjel dende kommuneplan for Ringerike kommune står følgende bestemmelser om støy :
« § 1.0.4 Støy
Anb efalte støygrenser i tabell 2 i ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen,
T - 1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse.

I Hønefoss sentrum, spesielt ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tillate avvik f ra
støygrensene under forutsetning av at vilkår gitt i punkt 3.2.3 i retningslinje T - 1442 blir
oppfylt.

Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er utsatt for støy
fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også krav om støydokumentasjon
ved p lanleggi ng av ny støyende virksomhet. »

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærm est støykilden og bebyggelse
bør unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyf ølsom bebyggelse kan oppføres
dersom støydempende tiltak iverksettes. Nedre grenseverdier for veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Sone Nedre verdi Lden Nedre verdi L5AF

Gul: 55dB 70dB
Rød: 65dB 85dB

TABELL 1 : GRENSEVERDIER VEG TRAFIKKSTØY

Utendørs støygrenser
Alle boenheter bør ha tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien for
utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS81 75 lik nedre verdi for gul sone,
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Lden=55dB (se tabell 3 ). Denne verdien gjelder o gså utenfor vindu mot støyfølsomme rom
som i hovedsak tilsier soverom og oppholdsrom.

Innendørs støygrenser
Tabell 2 viser anbefalt støygrense for forretningsbygg som er planlagt i 1 .etasje.

Bygningstype Rom

Anbefalte
totale

lydnivåer,
Lp,Aeq.

dB

Kom mersielle steder – mindre forretning 45
– varehus, kjøpesenter 50

TABELL 2: ANBEFALT STØYGRENSE F ORRETNING
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Kravene til innvendig støy for boliger er angitt i Byggteknisk forskrift (TEK1 0) og tilsier at
klasse C i NS 81 75 er tilfredsstillende . Følgend e krav gjelder for innvendig støy i klasse C:

TABELL 3 : MAKSIMALT INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man foruts ette minimum 35dB differanse på
ute - og innenivå.

3.2. Trafikkdata
Det er foretatt en trafikktelling 3.5.1 7 og 4 .5.1 7 på de aktuelle vegene. Ut i fra denne
trafikktellingen er det også beregnet andel tungtrafikk. Tallene som er beregnet skal
fremdateres 1 0 - 20 år iht. T - 1 442. Nasjonal transportplan angir forventet årlig trafikkvekst i
ulike perioder, og avhengig av t idsperiode og type kjøretøy varierer de nn e fra ca 0,7 til 2,0%.
Ut ifra dette er tallene fremdatert til 2027 med en trafikkvekst på 2%. Dette gir følgende data:

Vei
Fartsgrense
[km/t]

Andel
tunge

ÅDT
2017

ÅDT
2027

FV35 Stangs g ate 40 2 % 6550 8000
FV169 Storgata 30 3 % 7725 9400

Norderhovsgate 30 3 % 400 500

TABELL 4 : TRAFIKKDATA

Iht. T - 1 442 deles døgnf ordelingen av ÅDT inn i ulike grupper avhengig av område. I dette
tilfelle er fordelingen beregnet ett er gruppe 2 som tilsvarer by og bynære områder .

TABELL 5 : FORDELING AV ÅDT
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3.3. D agens situasjon
Kart 1 viser dagens situasjon med den aktuelle tomta for n ybygg i Stangs gate 7 markert .

KART 1 : DAGENS SITUASJON

3.4 Planlagt situasjon
Kart 2 viser situasjonsplan av nytt bygg med eksisterende bygg inntegnet i blått .

KART 2: SITUASJONSPLAN



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 1 1 , 2390 Moelv E - post: post@mjosplan.no 7

3.5 Plantegninger og høyder
Bygget som planlegges i Stangsgate 7 består av 6 etasjer pluss p - kjeller der 1 .etasje er satt
av til forretningslokaler og øvrige etasjer består av leiligheter. Planløsningen e til leilighetene i
2. - 4. etasje er helt like, i 5.etasje trekkes bygningsmassen inn mot Stangs gate og erstattes
av balkonger. I 6.etasje er hele bygningsmassen mot Stangs gate inntrukket og deler av
etasjen er pl anlagt som felles takterrasse.

TEGNING 1 : PLANTEGNING 1 .ETASJ E

TEGNING 2 : PLANTEGNING 2. - 4.ETASJE
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TEGNING 3 : PLANTEGNING 5.ETASJE

TEGNING 4 : PLANTEGNING 6 .ETASJE

Etasjehøyder er angitt på mottatt snittegning. Mottakerhøyder i de ulike etasjene ligger 1 ,5m
over etasjehøyde . Det gir følgende høyder:

• FG. 1 .etasje: +78.50 – Mottakerhøyde 1.etasje: +80.00
• FG. 2.etasje: +82.70 – Mottakerhøyde 2 .etasje: + 84 . 2 0
• FG. 3.etasje: +85.70 – Mottakerhøyde 3 .etasje: +8 7 . 2 0
• FG. 4.etasje: +88.70 – Mottakerhøyde 4 .etasje: + 90 . 2 0
• FG. 5.etasje: +92.1 0 – Mottakerhøyde 5 .etasje: + 93 . 6 0
• FG. 6.etasje: +95.50 – Mottakerhøyde 6 .etasje: + 97 .00
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I Storgata 13 er det planlagt et påbygg hvor bygningsmassen er inntrukket i 5. og ytterligere
inntrukket i 6. etasje og ventilasjonsrom i 7. etasje . A realene 5 . og 6. etasje er avsatt til
kontorlokaler , ø vrige etasjer i Storgata 13 er også benyttet til forretnings - og kontorlokaler.

TEGNING 5 : SNITT STORGATA 13.

Etasjehøyder er angitt på mottatt snittegning. Mottakerhøyder i de ulike etasjene ligger 1,5m
over etasjehøyde . Det gir følgende høyder:

• FG. 1.etasje: +76. 4 5 – Mottakerhøyde 1.etasje: + 7 9.45
• FG. 2.etasje: +80 . 2 7 – Mottakerhøyde 2 .etasje: + 81.77
• FG. 3.etasje: +8 3.2 0 – Mottakerhøyde 3 .etasje: + 8 4.70
• FG. 4.etasje: +8 6.1 0 – Mottakerhøyde 4 .etasje: + 8 7.60
• FG. 5.etasje: +9 0 .9 2 – Mottakerhøyde 5 .etasje: + 9 2 .42
• FG. 6.etasje: +9 3 .92 – Mottakerhøyde 6 .etasje: + 9 5.42

4 Beregninger

Som grunnlag i beregningene er det utarbeidet et støysonekart iht. retningslinjene i T - 1442
som tilsvarer 4m mottakerhøyde og beregningsenhet Lden. På bakgrunn av støysonekartet er
de t videre foretatt beregninger for hver etasje i mottakerpunkter med høyder angitt under
punkt 3.5. Ut i fra disse resultatene er det gjort vurderinger på utvendig og innvendig støy for
å drøfte om det er nødvendig med ek stra tiltak.

For å gjennomføre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
beregningsprogrammet NoMes 4.5. Rapporten tar ikke for seg støy internt i bygget eller fra
tekniske installasjoner. For behandling av kartdata og digitale tegninger er Gemini Terreng
v 1 2 benyttet . Det er ikke tatt hensyn til refleksjoner fra bygninger og annet .
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5 Resultater

5.1 Støysonekart
Støys onekartet er vist under med de aktuell bygg ene markert med blå farge. Det er beregnet
gul og rød støysone med grunnl ag i grense verdiene som er beskrevet i tabell 1 samt illustrert
støynivå på 60dB med stiplet svart linje.

Som st øysonekartet viser ligger byggene i gul støysone og deler av nord fasaden for Stangs
gate 7 , samt de l er av øst fasaden for Storgata 1 3 i rød sone. På bakgrunn av dette er det
videre foretatt beregning er i mottakerpunkter på de støyutsatte fasadene for hver etasje.

KART 3: STØYSONEKART , LDEN 4M
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5.2 Utvendig støy og støy mot fasader

KART 4 : KARTLEGGING AV STØY 1 .ETASJE , LDEN

Kartlegging en for Stangs gate 7 viser at høyeste støynivå utenfor fasade i 1 .etasje er på ca .
68 dB. Med forven tet lydreduksjon fra utvendig til innvendig nivå tilsvarer dette et innvendig
nivå på omtrent 33 dB. Forretningslokalet i 1 .etasje vil dermed tilfredsstille anbefalt
grenseverdi. Kart 5 - 1 0 viser støynivå mot fasader i de øvrige etasjene.

Storgata 1 3 har f orretnings - og kontor lokaler i 1 . – 6. etasje, kartlegging en viser at høyeste
støynivå er på ca. 66 dB utenfor fasade i 1 . etasje. Med forventet lydreduksjon fra utvendig til
innvendig nivå tilsvarer dette et innvendig nivå på omtrent 3 1 dB. L okale ne i alle etasjer vil
dermed tilfredsstille anbefalt grenseverdi. Påbygg for ventilasjonsrom i 7. etasje er utelatt fra
s tøyberegningen da v egstøy overdøv es av intern støy .
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KART 5: KARTLEGGING AV STØY 2.ETASJE , LDEN

KART 6 : KARTLEGGING AV STØY 3.ETASJE , LDEN
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KART 7 : KARTLEGGING AV STØY 4.ETASJE , LDEN

KART 8 : KARTLEGGING AV STØY 5.ETASJE , LDEN
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KART 9 : KARTLEGGI NG AV STØY 6.ETASJE , LDEN

KART 1 0 : KARTLEGGING AV STØY F ELLES TAKTERRASSE , LDEN

Støyverdiene i mottakerpunktene er oppsummert i tabell 6 med angitte farger i forhold til
støynivå . For å få oversikt over støysituasjonen viser tabell 7 romtype ved de ul ike punktene.
Grønn farge representerer at støynivå er innenfor anbefalt grenseverdi (55dB) , rød illustrerer
over anbefalt grenseverdi.



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 1 1 , 2390 Moelv E - post: post@mjosplan.no 1 5

Etasje
Mottakerpunkt

m1 m2 m3 m4 m5 FT
2 51 dB 57 dB 61 dB 66 dB 66 dB -
3 50 dB 56 dB 60 dB 65 dB 65 dB -
4 49 dB 56 dB 59 dB 64 dB 64 dB -
5 48 dB 55 dB 58 dB 63 dB 63 dB -

6 51 dB 54 dB - - - 40 dB
TABELL 6: STØYVERDIER I MOTTAKE RPUNKTER BOLIGAREALER

Etasje

Mottakerpunkt

m1 m2 m3 m4 m5 FT
2 Balkong Stue Balkong Soverom Balkong -
3 Balkong Stue Balkong Sover om Balkong -
4 Balkong Stue Balkong Soverom Balkong -
5 Balkong Stue Balkong Balkong Balkong -

6 Balkong Stue - - - Takterrasse
TABELL 7: STØYVERDIER I MOTTAKE RPUNKTER BOLIGAREALER

Som tabellen viser overskrides grenseverdien i 2. - 5. etasje i Stangs gate 7 . For å redusere
støynivået i de forskjellige mottakerpunktene er det vurdert ulike tiltak. Løsning A - D er vist på
illustrasjon 1 og kan benyttes for å redusere støynivå på balkonger. U tenfor støyfølsomme
rom som ikke kan reduseres via skjermet balko ng er det foreslått en løsning med en falsk
balkong som krager ut ca 20 - 50cm med et tett glassrekkverk utenfor vinduet (l øsning E ).
Glassrekkverket bør dekke vinduet i minimum 1 ,5m høyde fra ferdig gulv, men av praktiske
hensyn kan det være greit at rekkve rket går opp til overkant vindu. Mot stue i 2. - 4. etasje
(m2) bør det benyttes fast vindu med gode lyd isolerende egenskaper ( min Rw+Ctr = 33dB ).
Foreslåtte tiltak er vist på tegning 5 og 6 . At foreslåtte støytiltak gjennomføres på
tilfr e dstillen de måte vil være utbyggers ansvar.
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ILLUSTRASJON 1 : STØYREDUSERENDE TILTA K BALKONGER

ILLUSTRASJO N 2: STØYREDUSERENDE TILTA K UTENFOR VINDU
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TEGNING 5: FORSLAG TIL STØYREDUS ERENDE TILTAK , 2. - 4.ETASJE

TEGNING 6: FORSLAG TIL STØYREDUS ERENDE TILTAK , 5.ETASJE
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5.3 I nnvendig støy
For å bereg ne innvendig støy er det tatt utgangspunkt i beregningene gjort for utvendig støy .
Tabell 7 viser at det er nordre fasade i 2. - 4.etasje som må kartlegges nærmere. På bakgrunn
av dette er det beregnet Leq24h og Lmax på fasaden i 2.etasje som er den mest støyutsatte.

KART 1 1 : LEQ24H 2.ETASJE

KART 1 2: LAF, MAX 2.ETAS JE

Verdiene er oppsummert i tabell 8 og viser differanse i forhold til normal forventet
støyreduksjon etter dagens byggestandard.
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Beregnet
utv. nivå

Forventet
lydreduksjon

Beregnet
innv. nivå

Innvendig
krav Differanse

Leq24h 64 dB 35 dB 29 d B 30 dB 1 dB

Lmax 85 dB 35 dB 50 dB 45 dB - 5 dB
TABELL 8: BEREGNING FRA UTVENDI G TIL INNVENDIG STØY NIVÅ

Som tabellen viser krever fasaden mot nord bedre lydisolering i 2. - 4. etasje. Beregning er iht.
NBI 421 .425 viser at yttervegg på denne fasaden kreve r min Rw+Ctr(C2) = 48dB. Øvrige
fasader tilfredsstiller kravene til innvendig støy. Det forutsettes balansert ventilasjon uten
perforeringer som svekker lydisoleringen på støyutsatte fasader.
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5 Konklusjon

I forbindelse med oppføring av et leilighetsbygg med forretningslokale i 1.etasje sentralt i
Hønefoss er det utarbeidet en støyrapport , støyrapporten omfatter også næringslokaler i 1. -
6. etasje i Storgata 13 . Rapporten konkluderer med at forretnings - og kontorlokaler i Stangs
gate 7 og S torgata 13 har ti l fredstillende støyforhold og det behøves følgelig ingen ytterli gere
tiltak mot støy.For l eiligheter i Stangsgate 7 er konklusjonen som følger :

Utvendig støy
Balkongene som ligger på vest - og nordfasade vil bli støyutsatt i 2. - 5. etasje og krever
skjermende tiltak for å tilfredsstille anbefalt grenseverdi iht. T - 1442 . Leiligheter med
balkonger på sørfasaden ligger skjermet og oppfyller anbefalingene. Det samme gjelder
fe lles takterrasse.

Støy mot fasade
Fasader mot nord og vest vil bli støyutsatte i 2. - 4 . etasje og inneholder støyfølsomme rom.
På bakgrunn av dette er det foreslått støyreduserende tiltak i forbindelse med vindue r til
disse rommene.

Innvendig støy
Fasade mot nord i 2. - 4. etasje krever lydegenskaper i yttervegg min Rw+Ctr(C2) = 48dB for å
tilfredsstille kravene i NS8175. Øvrige fasader oppfyller kravene mot at skjermende tiltak
gjennomføres. Det forutsettes balansert ventilasjon og ingen perforeringer som s vekker
lydisoleringen på støyutsatte fasader.
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1. Bakgrunn
På oppdrag fra Lafton Eiendom AS utarbeider Mjøs P lan AS forslag til reguleringsplan for Kvartal 46 i
Ringerike kommune.

I gjelde ne kommuneplan er området satt av til sentrumsbebyggelse, og gjeldene reguleringsplan for
området er det satt av som forretning/kontor med åpning for bolig. Formålet med ny regulering er å
kunne tilrettelegge for en høyere utnytting med boliger , forretning , kontor og tjenesteyting i
området, da spesielt et nytt bygg i Stangs gate 7 og påbygg to etasjer på Storgata 13 .

Trafikkanalysen inneholder en beskrivelse av dagens trafikksituasjon og endringer som følge av ny
reguleringsplan. Som en del av trafikkanal ysen inngår en vurdering av forhold for myke trafikanter.
Det har blitt utført trafikktelling i området, der både personbiler, tungtrafikk og myke trafikanter har
blitt telt.

2. Dagens trafikksituasjon
2.1 Beskrivelse av infrastruktur
Planområdet ligger i H ønefoss sentrum, like ved Kuben kjøpesenter.

O mrådet er et kvartal med Stangs gate i nord, Storgata i øst, Bloms gate i sør og Norderhovsgata i
vest. For reguleringsplanen er det Stangs gate og Norderhovsgata som er de viktigste, da det er i
Norderhovsg ate innkjøring til kvartalet er og det er mot Stangsgate det nye bygget som reguleres har
fasaden ut mot.

Årsdøgntrafikk (heretter ÅDT) for Stangs gate er 6550 , utregnet etter trafikktelling (03.05.17) , med
en tungtrafikkandel på 2% . F artsgrensen her er 4 0 km/t . Det er en t o felts vei med fortau på begge
sider av veien. Norderhovsgata har en ÅDT på 400 og en fartsgrense på 50 km/t. Her er det fortau på
begge sider av veien , og gateparkering på begge sider . Storgata har en ÅDT på 7725 og en fartsgrense

Figur 1: Oversikt over planområdet med planavgrensning.
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på 3 0 km/t . Fortau på begge sider av veien, o g gateparkering på begge sider. Bloms gate har en
estimert ÅDT på 900. Fartsgrensen her er 30 km/t og det er fortau på begge sider av vegen. Det er
også skråstilte parkeringsplasser på den ene siden av vegen.

Per sonbil og servicetrafikk
Den største delen av trafikken rundt plan området går i Stangs gate og Storgata . Innkjøringen til
kvartalet er via Norderhovsgate til bakgården . Det er også innkjøring til parkering for den sørlige
delen av planområdet fra Bloms gat e. I Stangs gate er det også noe tungtransport hvor en del er på
grunn av varelevering til kjøpesenteret Kuben. Vareleveringen kjører inn til Kuben fra Stangs gate.

Sykkel og gangtrafikk
Det er ikke eget felt for sykkel i noen av gatene rundt kvartalet. Likevel er det en del sykkeltrafikk i vei
og på fortau. Trafikktellingen (3. og 4. mai 2017) telte også sykkel - og ga ngtrafikken. Tellingen viste at
det var mye gang - og sykkeltrafikk i perioder. Det var klart flest gående og syklende i Storgata.

Det er fotgjengeroverganger ved stort sett alle hjørnene av kvartalet, bortsett fra i det sørvestlige
hjørnet. Overgangene er utformet med senket fortau, slik at det skal være mest mulig tilgjengelig for
alle.

Kollektivtrafikk
Kvartalet ligger veldig nærme (ca. 3 min gange) busstasjonen Hønefoss sentrum hvor det går
busslinjer i alle retninger (se figur 2).

Figur 2: Linjekart over busslinjer i Hønefoss (fra brakar.no 29.06.17).
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2.2 Trafikkvolum
I trafi kktellingen e 03.05.17 og 04.05.17 ble personbiler, tung t ransport , syklende, gående og
motorsykler telt. Den 03.05.17 foregikk t ellingen for Stangs gate og Norde r hovsgate. 04.05.17 ble
trafikken i Storgata telt. Resultatene av tellingen e for Stangs gate, Norderhovsgate og Storgata er vist
i tabellene under. Det er også regnet ut ÅDT for de ulike veie ne og andel tungtrafikk.

Tabell 1: Stangs gate (03.05.17)
Tid Personbiler Tungtransport Syklende Gående Motorsykler
06:30 - 07:30 192 10 2 4 5
07:30 - 08:30 341 19 5 10 10
10:30 - 11:30 314 4 3 39 5
11:30 - 12:30 401 7 5 51 7
14:30 - 15:30 546 11 5 48 10
15:30 - 16:30 467 10 3 37 13
16:30 - 1 7:30 299 4 6 36 17
20:00 - 21:00 247 0 1 8 6
21:00 - 22:00 389 2 1 7 4
SUM 3196 67 31 240 77

ÅDT 6550
Andel
tungtransport 2 %

Tabell 2: Norderhovsgate (03.05.17)
Tid Personbiler Tungtransport Syklende Gående Motorsy kler
06:30 - 07:30 14 0 1 6 0
07:30 - 08:30 29 1 1 14 0
10:30 - 11:30 19 1 2 54 1
11:30 - 12:30 26 3 3 68 1
14:30 - 15:30 43 1 9 97 2
15:30 - 16:30 34 0 7 89 2
16:30 - 17:30 21 0 3 25 3
20:00 - 21:00 9 0 1 6 0
21:00 - 22:00 8 0 0 4 0
SUM 203 6 27 363 9

ÅDT 400
Andel
tungtransport 3 %
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Tabell 3: Storgata (04.05.17)
Tid Personbiler Tungtransport Syklende Gående Motorsykler
06:30 - 07:30 142 18 25 37 4
07:30 - 08:30 452 25 65 192 33
10:30 - 11:30 477 17 20 155 8
11:30 - 12:30 525 19 26 1 84 20
14:30 - 15:30 719 18 39 231 33
15:30 - 16:30 709 23 46 199 22
16:30 - 17:30 596 15 18 99 9
20:00 - 21:00 308 6 29 67 10
21:00 - 22:00 139 3 14 39 5
SUM 4067 144 282 1203 144

ÅDT 7725
Andel
tungtransport 3 %

Ut i fr a tellingen e er det tydelig at det er mest trafikk i Storgata. Stangs gate er også relativt
trafikkert. Størst forskjell er det kanskje på antall gående. I Stangs gate var det kun 240 gående, i
Norderhovsgate 363 mens det i Storgata var 1203.

2.3 Reisevan er
I Norderhovsgate var mye av personbiltrafikken trafikk som kjørte inn til byggene i gata. Også mye av
tungtrafikk en var vare levering som stoppet i gaten, men også noe gjennomkjøringstrafikk . Av gående
var det en del som var på ha ndletur eller lignende s om kom fra kjøpesenteret og gikk videre nedover
Norderhovsgata. Var også en del som kom fra Stangs gate og gikk videre sørover mot Bloms gate og
så i retning mot Storgata.

I Storgata var det en tydelig økning i motorsykler og scootere på morgenen, og ut over
ettermiddagen, noe av dette kan nok ses i forbin delse med skolestart på morgen en, lunsjpause på
skolene og skoleslutt på ettermiddagen da Hønefoss videregående ligger et stykke sør for
planområdet , se figur 3 . Hvis en kjører sørover fra Storgata kan e n også komme til Oslo, så en
antagelse er at det er en del av de som kjører i Storgata kjører i retning til/fra Oslo f.eks. på jobb. I
2016 var det ifølge SSB 4 567 som pendler ut av Ringerike kommune for jobb, og 3 835 som pendler
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inn. Dette er et samlet tall for hele kommunen, og ikke bare Hø nefoss, men det sier litt om at det er
en del reising inn og ut av kommunen, og det er sannsynlig at en del av dette er til/fra Hønefoss.

Figur 3: Oversiktskart med planområdets plasse ring og Hønefoss videregåend e.

2.4 Trafikksikkerhet
Det har vært 18 trafikkulykker i veiene rundt planområdet. Det har vært flest i krysset mellom Stangs
gate og Storgata. Dette er traf ikkuhell som har lettere skadet som alvorligste grad. Disse er også
registrert ove r mange år, er blant annet en hendelse som er fra 1986 (ifølge vegkart Statens
vegvesen). Det er også registrert hendelser i krysset mellom Norderhovsgate og Stangs gate.

Stangs gate er forkjørsveg og det er da vikeplikt ut på Stangs gate fra Norderhovsgate. I Storgata og
Bloms gate er det vanlige vikepliktsregler som gjelder.

For myke trafikanter er det fortau rundt hele kvartalet, med fotgjengeroverganger på 3 av kryssene .
Med tanke på skoleveg for barn og unge er det fortau langs Storgata hele vegen til Eikli barne skole
(se gangtrasé på figur 4). Brua over Storelva har gjerde mellom kjørebanen og fortauet. Det er to
veier som da må krysses, Bloms gate og Sundgata , i tillegg til at Storgata eller Osloveien må krysses
for å komme til skolen som ligger på motsatt side av vegen for planområdet . Det er fotgjengerfelt der

Hønefoss videregående
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en krysser Bloms gate og Sundgata. Det er mulig å krysse Osloveien ved rundkjøringen der det er
fotgjengerfelt.

Figur 4: Eksempel på gangtrasé fra Stangs gate 7 til Eikli barneskole.

En kan si at det er god trafikksikkerhet da fartsgrensene på vegene er relativt lave og det er god sikt i
kryssene. For myke trafikanter er vegnettet godt tilrettelagt med fortau og hyppig med
fotgjengeroverganger.

3. Framtidig trafikksituasjon
3.1 Om planforslaget
Reguleri ngsplanforslaget gir et forslag på fortetting av området med nytt bygg i Stangs gate 7 der det
skal være forretning i første etasje og bolig i de fem andre etasjene. På Storgata 13 er det lagt til to
nye etasjer oppå eksisterende bygg hvor det er tenkt for retning/kontor/tjenesteyting . Antallet
parkeringsplasser vil være styrende for biltrafikken inn og ut av området. Med forretningslokaler i
første etasje i Stangs gate 7 er hensikten at det skal være detaljhandel slik som i dag i disse lokalene.
På grunn av plasseringen av kvartalet sentralt i Hønefoss og med begrensede arealer er det tenkt at
de fleste handlende skal være gående eller syklende, eventuelt at de har parkert på nærliggende



9 av 10

parkeringsplasser, og ikke at de skal parkere innenfor området. I denne trafikkanalysen tar vi
utgangspunkt i at det blir to parkeringskjellere med til sammen 37 plasser. Denne parkeringskjelleren
vil erstatte parkeringen som er i bakgården bak Stangs gate 7, hvor det i dag er ca. 7 plasser. Dette gir
30 ekstra parkeringsplas ser i forhold til dagens situasjon. Det vil ikke bli endring i antall
parkeringsplasser under Storgata 13, d e r d e t i d a g e r 2 5 p l a s s e r . N o e n a v p a r k e r i n g s p l a s s e n e p å
b a k k e p l a n t i l h ø r e n d e S t o r g a t a 1 3 v i l b l i b o r t e i p l a n f o r s l a g e t . D e t v i l å p n e s f o r a t S t o r g a t a 1 3 f å r
m u l i g h e t t i l å d i s p o n e r e s a m m e a n t a l l p a r k e r i n g s p l a s s e r i k j e l l e r u n d e r S t a n g s g a t e 7 . D e t e r i
b e r e g n i n g e n e l i k e v e l t a t t h ø y d e f o r a t d e t b l i r 3 0 e k s t r a p a r k e r i n g s p l a s s e r t o t a l t i f o r h o l d t i l d a g e n s
s i t u a s j o n , s l i k a t d e t e r t a t t h ø y d e f o r e n s i t u a s j o n m e d m a k s i m a l t m e d n y s k a p t t r a f i k k .

3.2 Framtidig trafikkvolum
Tallene som fremskrives blir ÅDT og deretter makstim e. For å finne makstimen bruker vi den
generelle utregningen som er 22% av ÅDT , her er den regnet ut med tilleggene for ÅDT fra
reguleringsplanen . Tallene her er 30 ekstra parkeringsplasser med 3,5 turer per plass. Dette gir en
ÅDT på 105. Disse turene vil fordele seg på vegene, bortsett fra Norderhovsgate der alle bilene må
passere for å komme til innkjøringen. En antagelse er at 70% av trafikken fra Norderhovsgate går til
Stangs gate, og 30% går retning Bloms gate. En antagelse videre er at 25% av ny traf ikk går i Storgata.
Det gir verdiene i tabell 4 under. Framskrivningen av ÅDT er etter 10 år, med 2 % økning i trafikk
(tabell 5).

Tabell 4:

ÅDT Tillegg ÅDT Total ÅDT Makstime
Stangs gate 6550 73 6623 1457
Storgata 7725 26 7751 1705
Bloms gate 900 31 931 205
Norderhovsgate 400 105 505 111

Tabell 5:

ÅDT 2027 Makstime 2027
Stangs gate 8073 1776
Storgata 9448 2078
Bloms gate 1135 250
Norderhovsgate 616 135

Utregningen av makstime kan være noe unøyaktig da tallene fra trafikktellingen viser at d et er en
jevnere fordeling ut over dagen enn det makstimen tar høyde for. Tilleggene i trafikken vil bli små i
forhold til trafikken som allerede er på vegene. Under tellingene ble også trafikken og trafikkflyten
observert. Det ble ikke dannet kø noen av s tedene. På morg en en var det tider med tettere trafikk i
Stangs gate, men den løste seg fort opp. Med tan ke på at planområdet ligger i et kvartal med flere
mulige kjøreveger og hvor de 30 nye bilene vil forde le seg, vil den nyskapte trafikken gi små
konsekv enser .
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4. Oppsummering

Det er gjennomført en vurdering av planlagt utbygging/arealbruk for planområdet. Basert på
forutsetningene i denne analysen er det estimert at utbyggingen medfører en nyprodusert trafikk
til/fra planområdet på rundt ÅDT 105 kjt/d. Tra fikken til/fra planområdet vil ikke øke belastningen på
vegene i særlig grad. Området har fortau og et godt utbygd kollektivtilbud.

For beboere, ansatte og besøkende på området tilsier vurderingene av området at det er potensial
for at flesteparten av per sonturene kan foretas med andre transportmidler enn bil. Dette er ikke
hensynstatt i ber e gningene slik at tallene kan gi et for høyt antall bilturer fra området.

Da området ligger midt i Hønefoss sentrum med få parkeringsmuligheter for besøkende vil dette gi
utslag i antall kjørende til forretningene. Det er likevel vanskelig å kvantifisere hvor mange av
personreisene til/fra handelsvirksomheten som kan overføres til andre transportmidler.
Pa rkeringsmuligheter i område t v i l gi utslag i fordelingen av gåend e og kjørende besøk til kvartalet.

Det må understrekes at det er usikkerhet i beregningene.

5. Kilder
• Statens vegvesen, «Håndbok V713 Trafikkberegninger»

• Statens vegvesen, «Håndbok 127 Kapasitet i kryss»

• Statens vegvesens Trafikkdatabase, vegkart.no

• Braka r .no, ruteopplysning buss.
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Oppsummering

Lafton Eiendom A S eier Stangs gate 7 gnr 605/ b nr 54. Arkitektkontoret SG Arkitektur AS har fått i oppdrag å utvikle et
forretnings - og leilighetsprosjekt på eiendommen.

Situasjon

Stangs gt . 7 inngår i kvartal 4 6 og ligger innenfor del av byen som omfattes av S entrum s planen . Arealet på eiendommen er
i ht . matrikkelen 879. 1 m2. Kvartalet avgrenses av Stangs gate mot nord, Storgata mot øst, Bloms gate mot sør og
Norderhovsgata mot vest.

Bebyggelsen i området følger Hans Bergs plan fra 1856 og N S Krums kvartalsregulering fra 1899. Området har uensartet
bebyggelse, fra eld re trebebyggelse i 2 og 3 etasjer fra byens tidligste periode til nyere mur - og teglbygg reist etter krigen.
Området var opprinnelig preget av en tett trehusbebyggelse i 2 - 3 etasjer med bakgårdsmiljø.

Stangs gate 7 har i dag en trehusbebyggelse på 2 eta sjer med saltak med fasader langs Stangsgate og Norderhovsgata.
Bebyggelsen i kvartalet består ellers av en murbygning Storgata 11 mot nord og øst fra slutten av 1950 tallet med 4 etasjer
pluss en inntrukket 5 etasje og ventilasjonsanlegg i eget oppbygg på taket, Storgata 13 mot øst, sør og vest, i 3 etasjer pluss
inntrukket 4 etasje.

Opprinnelig hadde trebygningene i bygningene sein empire - og sveitserdetaljer, men ved ombygging og rehabilitering de
senere år har fasadene fått eternit - og metallplatekledn ing i flere ulike farger og krysspostvin d uene er byttet ut . I dag er
bygningsmassen i dårlig forfatning og lite egnet for tidsmessig bruk. Området har endret karakter mye i årene fra 1960 - tallet
og fram til i dag.

Spesielle bygg i området er Bygningene tilhørende Ringerike Videregående skole med sin park, bygget i flere perioder fra
tidlig 1900 tall og tidligere Hønefoss Hjelpef engsel med detaljer fra empire, bygget i 1862 . Med sin tette bebyggelse rundt, er
grøntarealene ved skolen og fengselshagen verd ifulle for byen.

Oppover langs Storgata står bygg fra flere ulike tidsperioder side om side, med varierende høyder fra 2 til 5 etasjer.

Kuben, tidligere Hønefossenteret , har trukket gesimsen ned til 2 etasjer ut mot Fengselshaven, men er med sine boliger på
toppen, et ganske massivt bygg på 6 etasjer.

Bygningsmasse

Det forutsettes rivning av eksisterende bygg i Stangs gate 7 . Det planlegges fortetting av sentrum et byg g ih t . forslaget til
reg ulerings plan som utarbeides parallelt av MjøsPlan AS . Byggets BYA er 882.0 m2.

I etasje foreslås et forretningsareal i 1 . etasje og leiligheter i 5 etasjer over. De 2 øverste etasjer er inntrukket. Etasjehøyde 1
etasje er 4200 mm, 2 - 4 etasje 3000 mm og 3400 mm for inntrukket 5 - 6 etasje. Det planlegges 27 boliger i prosjektet.

Bygget er tenkt med disse bruttoarealene BTA:

Plan Underkjeller Parkering 20 plasser 882 m2 BTA
Plan Kjeller Parkering 17 plasser 882 m2 BTA
Pl an 1 etasje Forretninger 663 m2 BTA
Plan 2 etasje 6 Boliger (1 fire - roms, 3 tre - roms, 1 to - roms, 1 hybel ) 622 m2 BTA
Plan 3 etasje 6 Boliger (1 fire - roms, 3 tre - roms, 1 to - roms, 1 hybel) 622 m2 BTA
Plan 4 etasje 6 Boliger (1 fire - roms, 3 tre - roms, 1 to - roms, 1 hybel) 622 m2 BTA
Plan 5 etasje 6 Boliger (3 tre - roms, 3 to - roms ) 602 m2 BTA
Plan 6 etasje 3 Boliger (3 tre - roms) 40 2 m2 BTA

Byggets 1 . etasje ligger på C+ 78.5. Byggets 5 etasje er lagt C+ 92. 1. Dette er på høyde med 5 . etasje i nabobygget
Storgata 11. 5 . og 6 . etasje trekkes tilbake slik at best mulig solforhold ivaretas. Høyden på inntrukket 6 . etasje ligger på
høyde med ventilasjonsoppbygg på Storgata 11.
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Byggeskikk

Bygningstyper og byggeskikk i området er som tidligere nevn uensartet. De to etasjers eldste tømmer - og trebygninger
hadde stående falset tre kledning og saltak med teglstein. Senere tiders rehabilitering av disse bygg har medført kledning av
plater og inns etting av vindustyper som bryter med d et opprinnelige.

Etter flere større branner i byen, den siste i 1878, ble det innført murtvang i Sentrum. Bygningene bygget utover på 1900 -
tallet i sentrum på begge sider av Fossen og nedover langs Storgata, ble satt opp i mur.

Byggene som er omtalt tidligere i samme kvartal 46, Storgata 11 er bygget i mur og Storgata 13 er bygget med en type lys
teglforblending.

Nybygget i Stangs gate 7 er tenkt satt opp med en lys teglstein i fasader i kombinasjon med glassfelter og tre kledning . Viktig
i denne vurderingen er hensynet t il vedlikehold.

Trafikk

Det er stor biltrafikk i området. Hovedveien inn sørfra fra Askveien til Kongens gate er Riksveg 35 langs Stangs gate.

Prosjektet planlegges med 2 parkeringskj ellere i 2 plan med 17 plasser i plan kjeller og 20 plasser i underkjeller. Til sammen
blir dette 37 plasser. 2 plasser, på hvert plan er H C plasser. Nedkjøring til parkering legges inn fra Norderhovsgata.

Det er 27 boenheter i prosjektet. Dette skulle g i e t parkeringsbehov i ht . Kommunens vedtekter for Hønefoss Sentrum 27 x
1.0 plasser = 27 plasser.

Søppelhåndtering og vareleveranse forgår via areal tilhørende Storgata 13.

Uteanlegg

Bygget ikke utearealer for opphold og lek på bakkeplan, men det legges o pp til store balkonger ved hver leilighet. I 2 . – 4 .
etasje er det på hvert plan 139 m2 balkongareal, gjennomsnittlig 23 m2 pr bolig. I 5 . etasje er dette arealet 152 m2 .
Uteoppholdsarealet pr boenhet er her 25 m2. På plan 6 . etasje er balkongarealet mot s ør 85 m2. Dette gir areal på 28 m2 pr
boenhet.

I tillegg til dette er det på plan 6 . etasje et felles uteoppholdsareal på 221 m2. Samlet uteoppholdsareal blir 875 m2. Areal pr
boenhet blir 32 m2.

Dessuten er det nærhet til rekreasjonsområder i Fengsels haven.



R O S - an al yse
For Kvartal 46 i Ringerike kommune, plan - I D: 0605_420

Sammendrag
Det er utarbeidet ROS - analyse i forbindelse med reguleringsplanarbeid for kvartal 46 i Ringerike
kommune. Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, er det liten risiko for alvorlige
konsekvenser forbundet med tiltaket.

Innledning
I henhold til plan. Og bygningsloven § 4 - 3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført en
risiko - og sårbarhetsanalyse for planområdet ved utarbeidelse av planer for utbyggi ng. Analysen skal
vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelle endringer som
tiltaket medfører eller for tiltak som er hjemlet i planen. Hensikten med ROS - analyser er å utarbeide
et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære
planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap om og bevissthet rundt
beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum for øvrig. For å kunne
redusere omfang a v skader og uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer,
er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. Risikomatrisen bidrar til å påpeke
hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle avbøtende ti ltak, og ROS - analysen har i så
måte en praktisk verdi i gjennomføring av planen.

Metode
En enkel ROS - analyse er en systematisk gjennomgang av mulig problemstillinger og uønskede
hendelser og hvor store konsekvenser det i verste fall kan få. Basert på egn e vurderinger av
problemstillingene og hvor store konsekvenser de har blir tiltak vurdert for å hindre at hendelser skal
oppstå eller redusere konsekvensene av dem. Analysen er utført i samsvar med Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskaps Veileder til helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse i kommunen .
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske
verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og
konse kvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til a fungere og
oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.

Det vil først gjennomgås en sjekkliste der det er listet opp ulike problemstillinger, og det svares på
om dette er aktuelt eller ikke og med kommentarer til hvorfor/hvorfor ikke og i hvilken grad. I
sjekklisten er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig fører til risiko og
sårbarhet med hensyn til konsekvenser for planen og konsekve nser av planen. Det vurderes hvilke
konsekvenser en eventuell hendelse kan ha for liv/helse, materielle/økonomiske verdier, miljø og
samfunnsviktige funksjoner. Hendelser det i sjekklisten eventuelt viser seg at kan innebære negative
konsekvenser for eller av planen, vil videre behandles i et skjema som gir et eksempel på uønsket
hendelse og en vurdering av sannsynlighet og konsekvens.



For datainnsamling er data via Web map server og åpne data fra følgende nettsider benyttet:

- NVE atlas: naturfarer, elv enett, nettanlegg m.m.

- Artsdatabanken: artskart for sårbar flora og fauna.

- Ngu: Radon aktsomhetskart, løsmassekart, infiltrasjonsevne

- Norsk klimaservicesenter: framskrivning av klimaendringer mot 2100.

Sjekkliste

Problemstillinger: Kommentar
NATURRISIKO Ja Nei
Skred/Ras/ustabil
grunn

Er planområdet utsatt for
snø - , is - , jord - , stein - eller
fjellskred?

x Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområdet for skred
på NVEs aktsomhetskart

Er det fare for utglidning av
området (ustabile
grunnforhold, dårlig
byggegrunn), eks. kvikkleire.

x Planområdet ligger ikke
innenfor områder med
kvikkleire ifølge NVEs
aktsomhetskart.

Er det fare for skred i
området?

x

Planlegges det tiltak nærere
enn 20 meter fra
bratt/masseførende bekk?

x

Flom i vassdrag Er planområdet utsatt for
flom eller flomskred, også
når en tar hensyn til økt
nedbør som følge av
klimaendringer (se NVE
Atlas)?

x Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområde for flom
ifølge NVEs kart.

Problemer med
overflatevann, avløpssystem,
lukkede bekker,
oversvømmelse i kjellere
osv.?

x Det er ikke kjent at det er slike
problemer. Overvann kan
likevel være en utfordring i
tettbebygde strøk med mange
harde overflater, slik at det må
hensyn tas.

Stormflo Er området utsatt for
stormflo, også når en tar
hensyn til havnivåstigning
som følge av
klimaendringer?

x

Er området utsatt for
bølgepåvirkning eller
oppstuving av flomvann
(elveutløp) i kombinasjon
med stormflo?

x

Vind og nedbør Er området spesielt utsatt for
sterk vind eller store
nedbørsmengder eks. snø?

x Det er ikke spesielt utsatt for
store nedbørsmengder, men
som resten av landet, så kan



det til tider komme større
mengder nedbør. Dette er
likevel ikke i større grad enn
normalt for landet, så det anses
ikke som aktuelt med videre
utredning.

Skog/lyngbrann Er området utsatt for tørke
eller spesiell brannrisiko som
følge av toglinje, veier,
lynedslag mm?

x Det er ikke kjent at området er
utsatt for tørke eller spesiell
brannrisiko.

Radon Trengs det særskilte hensyn
til radon?

x Planområde ligger innenfor
område med høy
aktsomhetsgrad på radon.
http://geo.ngu.no/kart/radon/
Bygg må sikres i henhold til
gjeldende teknisk forskrift.

Kritisk infrastruktur/ samfunnsfunksjoner
Samferdsel/
Transport

Vil uønskede hendelser på
nærliggende transportnett
utgjøre en risiko for
planområdet?

x En uønsket hendelse på
transportnett vil ikke utgjøre
noen vesentlig risiko på
planområdet.

- Vei, bru, tunnel? x
- Sjø, vann, elv,

havneanlegg?
x

- Jernbane x
- Flyplass? x

Kan området bli isolert som
følge av blokkert
transportnett, eks som følge
av naturhendelser?

x

Er det transport av farlig
gods i området?

x Ikke kjent at det transporteres
farlig gods i området.

Er det kjente ulykkespunkter
på transportnettet i
området?

x Det er ikke registrert noen
ulykkespunkter i nærområdet.

Er det spesielle farer
forbundet med bruk av
transportnettet for gående,
syklende og kjørende innen
området?

x Det er ingen spesielle farer for
planområdet .

- Til skole og
barnehage?

x

- Til nærmiljøanlegg,
idrettsanlegg mv.?

x

- Til butikker og
service?

x

- Til busstopp? x
Vannforsyning Ligger tiltaket i eller nær

nedslagsfeltet for
drikkevannskilde?

x



Vil planlagt tiltak/virksomhet
kunne medføre behov for å
styrke/sikre vannforsyningen
i området?

x

Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i
vannforsyningen?

x

Avløp Vil planlagt tiltak/virksomhet
spesielt sårbar for svikt i
kraftforsyningen?

x

Er det problemer tilknyttet
utslipp, avfallshåndtering,
spillvann, renovasjon osv.?

x

Kraftforsyning Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i
kraftforsyningen?

x

Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i
området?

x

Er området påvirket av
magnetfelt fra
høyspentlinjer?

x

Elektronisk
kommunikasjon

Er planlagte
tiltak/virksomhet spesielt
sårbar for svikt i ekom
(telefon og internett)?

x

Vil tiltaket endre
(styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i
området?

x

Virksomheter som representerer spesiell fare
Medfører planen etablering
av virksomhet (produksjon,
lagring eller transport av
farlige stoffer) som
innebærer spesiell risiko?

x

Vil uønskede hendelser hos
risikovirksomheter utenfor
planområdet
(industriforetak, lager eller
tankanlegg) utgjøre en risiko
for planen?

x

Fare for utslipp av farlige
stoffer, kjemikalier, gasser
eller væsker?

x

Fare for brann og
eksplosjon?

x



Faller virksomheten innenfor
storulykkesforskriften?

x

Ligger planområdet innenfor
en dambruddssone?

x

Berøres planområdet av
militært eller sivilt skytefelt?

x

Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner
Medfører planen etablering
av samfunnsviktig
virksomhet (helse - og
omsorgsinstitusjon, skole,
barnehage osv.) som er
spesielt sårbar for bortfall av
kritisk infrastruktur
(samferdsel, vann og avløp,
kraftforsyning, ekom mm)?

x

Er planlagt virksomhet så rbar
for andre forhold?

x

Farlige omgivelser
Er det regulerte vannmagasin
med spesiell fare for usikker
is i nærheten?

x

Er det terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)?

x

Annet? x
Er området påvirket eller forurenset som følge av
tidligere bruk

Er området påvirket av
tidligere virksomhet eks.
forurenset
grunn/sjøbunn/sediment?

x Det er ikke kjent at området er
påvirket av tidligere virksomhet
eller at det har vært virksomhet
i området tidligere som kan
forurense grunn .

Industrivirksomhet som
f.eks. avfallsdeponering?

x

Gruver: åpne sjakter,
steintipper etc.?

x

Militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?

x

Annet? x
Ulovlig virksomhet

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

x

Finnes det potensielle
sabotasje - /terrormål i
nærheten?

x

Brann - og ulykkesberedskap
Er det problemer tilknyttet
slukkevannforsyning
(mengde og trykk) i
området?

x



Er det problemer knyttet til
utrykning og utrykningstid,
spesielle brannobjekt i
området?

x Brannvesenet bruker ca. 1
minutt pr. kjørte kilometer og
ca. 1 minutt på rigging av
normalutlegg før det er vann på
første brannslange. Dette vil si
at uttrykningstiden til
planområdet er ca. 5 min.

Har området mangelfull
adkomst for
utrykningskjøretøy?

x Vegene på området er utformet
etter vegstandard, og det går
veg inn i planområdet som kan
benyttes av utrykningskjøretøy.

Sårbare objekter Vil planforslaget gi økt risiko
for :

Ja Nei

Natur Naturvernområder, andre
viktige naturområder,
rekreasjons - og
friluftsområder

x

Helse - og
omsorgsinstitusjoner

Sykehus, sykehjem,
aldershjem/eldreboliger,
skoler, barnehage

x

Kulturminner Objekter med stor
kulturhistorisk verdi

x

Viktige offentlige
bygninger

Administrasjonsbygg, bygg
for viktige tekniske
funksjoner

x

Trafikk - knutepunkt Jernbanestasjon,
bussterminal, havn, flyplass

x

El - forsyning Kraftverk,
høyspentledninger, trafoer,
dammer m.m.

x

I følge sjekklisten er det få hendelser som kr ever videre utredning, det eneste temaet er radon . D ette
temaet er utredet videre i eget analyseskjema (skjema 1 ) . Eventuelle tiltak er beskrevet i d ette
analyseskjemaet . Med utførte tiltak vil risiko og sårbarheten for negative hendelser være minimal.



Fra: Tollef Uppstad Buttingsrud [Tollef.uppstad.Buttingsrud@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 27.04.2016 08:17:57 

Emne: SV: 420 detaljregulering for kvartal 46 

Vedlegg: image002.jpg 

Hørings svar brannvesenet: 
Viser til referat punkt 5. 
Minner om at tilrettelegging for adkomsten til høyde materiell må avklares med brannvesen i 
prosjekteringsfasen. 
 
 
MVH 
Tollef Uppstad Buttingsrud 
Varabrannsjef 

  
****************************************************** 
Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Dronning Åstas gate 12 
Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) / 40 91 78 22 (direkte)  
 
****************************************************** 

 

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. 

If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any 

unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of 

viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment. 

 



Fra: Berg Egil A. U. (NO) [Egil.Berg@ncc.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 23.05.2016 22:46:19 

Emne: 420 detaljregulering for kvartal 46 – planarbeid 

Vedlegg:  

Det vises til deres brev saksnr 15/8783-8 angående varsel om oppstart planarbeid. 
 
Innspill til planarbeid: 
 

 Dette planarbeidet vil være retningsgivende for videre byutvikling for andre områder. 

 Sentrumslokalene bør ha mulighet for 6 – 8 etasjer med kombinasjon parkeringskjeller, forretning, 
bolig og kontor.  

 For boligdel åpnes for uteareal/grøntareal på tak som akseptert i andre byer som tillegg til 
nærliggende eksisterende grøntområder.  

 Tekniske løsninger for vann, avløp, fjernvarme, strøm begge veier (plusshus) blir ivaretatt og 
dimensjonert for videre utvikling 

 Infrastruktur for kollektiv-, bil-, myke trafikanter blir ivaretatt og retningsgivende for bybildet 
allerede for dette planarbeidet slik at det blir et bærekraftig bymiljø hvor man kan jobbe, bo, 
handle på et sted samt flytte seg effektivt i og ut/inn av byen. 

 
 
Egil Berg 

Daglig leder 

 

Anders Berg Eiendom AS  

Brekkebygdveien 149 

3534 Sokna  

www.andersbergeiendom.no  

 

 

Mobil 995 61 583  

egil.berg@ncc.no  

 
 



Fra: Elling Elsrud [ellingelsrud@icloud.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: eilo@tretak.no [eilo@tretak.no] 

Sendt: 02.06.2016 11:09:59 

Emne: 420 detaljregulering for Kvartal 46 

Vedlegg:  

 

420 detaljregulering for Kvartal 46 

 

Jeg er mener det bør legges tilrette for fortetting i Hønefoss sentrum, med forretninger i første etasje og 

boliger/kontorer i øvrige etasjer. Jeg er imot at det bygges høyere enn 4 til 5 etasjer. 

Jeg går derfor imot at kvartalet Skøiengården og gamle Vikenbygget blir høyere enn det er i dag 

Mvh 

Elling Elsrud 

 

Sendt fra min iPad  
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Kvartal 46 - gnr 318 bnr 54 m. fl. - Hønefoss - Ringerike kommune 

- detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner

Vi viser til oversendelse datert 29.04.2016 vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for 
kvartal 46 i Hønefoss sentrum, jf. § 12-8 i plan- og bygningsloven. Høringsfristen er satt til 23.05.2016.

Buskerud fylkeskommune gir her kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

KORT OM PLANEN
Planområdet er omtrent 3,3 daa stort og består av kvartalet som avgrenses av Stangs gate i nord, 
Norderhovsgata i vest, Bloms gate i sør og Storgata i øst. 

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for fortetting i Hønefoss sentrum. Det planlegges å 
rive Skøiengården nordvest i kvartalet for å gi plass til ny bebyggelse. Det foreslås også at 
byggehøyden for de sørligste delene av kvartalet økes med to etasjer.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Planområdet er helt nedbygd med nyere tids bebyggelse og anlegg, og det er ikke kjent automatisk 
fredete kulturminner her.  Vi anser potensialet for funn av hittil ukjente automatisk fredete 
kulturminner innen planområdet som lavt, og har derfor ingen merknader til planen hva gjelder 
automatisk fredete kulturminner.

Vi ber om at følgende bestemmelse innarbeides ved planforslag til offentlig ettersyn:
«Dersom det under arbeidet likevel skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må dette 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen varsles, jfr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. » 

NYERE TIDS KULTURMINNER
Vi gjør oppmerksom på at det er kulturminneinteresser både i og like utenfor planområdet.

Kulturminner i planområdet
Planområdet er delvis bebygd, og vi gjør oppmerksom på at deler av bebyggelsen har verneverdi.

Ringerike kommune
att. Ingeborg Faller
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 23.05.2016 Vår referanse: 2016/2466-2 Vår saksbehandler:
Deres dato: 29.04.2016 Deres referanse: 15/8783-8 Anja Sveinsdatter Melvær, tlf. 32808737

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Storgata 11 er vurdert til å ha høy verneverdi i kulturminneregistreringen for Hønefoss sentrum. 
Bygningen har høy arkitektonisk verdi og har i hovedsak alle originale bygningsdeler bevart. Storgata 
11 ble oppført i 1958 og ble tegnet av arkitekt Helge Hoel. I 1971 fikk bygningen fasadedekor i 
naturstein utført av Ståle Kyllingstad. 

Stangs gate 7, «Skøiengården», er vurdert til å ha middels verneverdi i kulturminneregisteringen for 
Hønefoss sentrum. Bygningen er vurdert til å ha middels miljøverdi, men er ellers vurdert til å ha lav 
verneverdi. Stangs gate 7 ble ifølge kulturminneregistreringen oppført som forretningsgård i 1875. 
Bygningen har gjennomgått flere endringer i nyere tid.

Storgata 13 er vurdert til å ha lav verneverdi i kulturminneregistreringen for Hønefoss sentrum. 

Kulturminner like utenfor planområdet
Vi gjør særskilt oppmerksom på at Hønefoss hjelpefengsel i Storgata 9 (gnr 318 bnr 68) er fredet etter 
kulturminneloven (Askeladden-ID 87625). Hønefoss hjelpefengsel består av en sammenbygd 
hovedbygning, cellefløy og et frittliggende uthus og omfatter et helt kvartal i Hønefoss sentrum. 
Husene ble oppført i 1862 og ble tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer. Tiltak som berører det 
tidligere fengselet, og som krever dispensasjon fra kulturminneloven, må oversendes Riksantikvaren.

Merknader til planlagte tiltak
Det planlegges å rive eksisterende bygning i Stangs gate 7 og erstatte den med en ny bygning med 
samme plassering. Det er planlagt å bygge en boligblokk i seks etasjer hvor den øverste etasjen skal 
være inntrukket fra gesimsen. I første etasje planlegges det butikk- og næringslokaler. 

Det går ikke fram av varsel om oppstart at Storgaten 11 skal endres. Vi ser det som positivt at dette 
bygget skal bevares og vi anbefaler at bygningen reguleres til bevaring gjennom hensynssone c) 
bevaring av kulturmiljø (SOSI-kode H570). Vi anbefaler at det knyttes bestemmelser til denne 
hensynssonen slik at fasadeutformingen til Storgaten 11 blir bevart og at det legges noen føringer for 
nye tiltak i området slik at nye tiltak tilpasser seg den verneverdige bygningen. Vi vil i det følgende gi 
noen forslag til utforming av bestemmelser knyttet til hensynssone c) bevaring av kulturmiljø:

- Det er ikke tillatt å rive bygningen som markert med svært høy verneverdi innenfor
hensynssonen med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt omfang at bygningen må
regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk
sakkyndig må legges ved rivesøknad.

- Ved planlagt fasadeendring på bygninger markert med svært høy verneverdi skal
originale/eldre bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke bevares så langt
det lar seg gjøre. Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages eksakte kopier
av bygningsdelene som skiftes ut.

- Tilbygg og nybygg skal tilpasses eksisterende kulturmiljø og det arkitektoniske hoveduttrykk
miljøet har. Dette gjelder volum, form, fasadeutforming og materialbruk. Detaljering av fasade
bør utføres slik at det framgår at bygningen er ny. Planlagt nybygg/tilbygg skal også tilpasses
bebyggelsesstrukturen i området.

- Før planlagte fasadeendringer, tilbygg og nybygg innenfor hensynssonen godkjennes, skal
kommunen innhente uttalelse fra regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen.
Buskerud fylkeskommune skal også ha tilsendt kopi av vedtak i saker fylkeskommunen har
uttalt seg til.
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Med bakgrunn i at Stangs gate 7 er vurdert til å ha middels verneverdi vil vi ikke motsette oss at 
bygningen rives. Vi anbefaler imidlertid at ny bebyggelse tilpasses omkringliggende bebyggelse i volum 
og utforming. Tegningene i søknadsbrev datert 14.05.2015 viser en bygning som vil bli høyere enn den
øvrige bebyggelsen i planområdet og omkringliggende bebyggelse. Vi ser det som positivt at den 
øverste etasjen planlegges å være tilbaketrukket, men vi anbefaler kommunen å vurdere om bygget 
blir for høyt i forhold til den omkringliggende bebyggelsen.

Planarbeidet vil også legge til rette for at Storgata 13 får en påbygning på to etasjer. På bakgrunn av 
bygningens lave verneverdi vil vi ikke motsette oss at det gjøres endringer med bygningen, men vi ber 
kommunen vurdere om et påbygg på to etasjer vil gjøre bygningen for høy i forhold til den 
omkringliggende bebyggelsen.

Det er positivt at kommunen ønsker et nybygg som er tilpasset bybildet og som vil bidra til god 
byutvikling. Vi anbefaler å vurdere fjernvirkning og nærvirkning av tiltak i området. Det bør lages gode 
illustrasjoner som viser hvordan området vil bli seende ut etter vedtatt plan. Planprosessen bør gi et 
mest mulig avklart bilde av hvordan området blir seende ut etter vedtatt plan.

Vi ber om at våre innspill tas med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Anja Sveinsdatter Melvær
teamleder kulturminnevern rådgiver/arkeolog

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Anja Sveinsdatter Melvær (arkeologi) og Camilla P. Nilsen (nyere tids kulturminner)

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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Vår referanse: 2016/2942
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Saksbehandler: Brede Kihle
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for kvartal 46 i Hønefoss sentrum

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Kvartal 46 i Hønefoss sentrum i Ringerike kommune. Vi ber om at forhold knyttet til 
støy, luftforurensning, barn og unge, landskap, klima, energi, universell utforming og 
naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 29. april 2016 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for kvartal 46 i Hønefoss sentrum i Ringerike kommune. 

Det går frem av kunngjøringen at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i 
Hønefoss sentrum. Det skal i hovedsak foreslås forretning i første etasje og boliger i øvrige 
etasjer. Det skal også åpnes for kontorer og tjenesteyting. I gjeldende kommuneplan er 
området avsatt til sentrumsformål.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. Nye boliger med 
uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med retningslinjen. Ut 
fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det eventuelt ved 
dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle boliger sikres 
en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett soverom, skal 
ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også ha tilgang til 
uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om 
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rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 
støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før 
boligene kan tas i bruk. Vi ber om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle 
nødvendige støytiltak innarbeides i planen. 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520 må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med 
god luftkvalitet. Det er imidlertid ønskelig med økt fortetting av boliger i byområder for å 
redusere bilavhengigheten og dermed luftforurensningen. Kommunen må derfor ha en avklart 
holdning til hvor nye boliger lokaliseres. I rød sone bør det ikke tillates etablering av boliger. 

Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 
Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 
av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak 
ikke kan aksepteres som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved 
en eventuell omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de 
rikspolitiske retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de
generelle kravene til lekemuligheter kan oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker 
skolevei.

Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 
bestemmelser om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om 
landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den 
europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.

I den grad det er relevant for dette området, må det også som en del av planarbeidet 
redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jf. blant annet Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014.

Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 
viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
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Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Brede Kihle
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Uttale til melding om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for 

Kvartal 46 i Ringerike kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 29.04.2016. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Saken gjelder 

Det er varslet oppstart av nevnte planarbeid. Området er på ca. 5,4 daa og er pr. i dag 

regulert i reguleringsplan for Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 og reguleringsplan for 

Hønefoss-senteret, vedtatt 08.06.2006. Området er regulert til forretning/kontor, kjøreveg 

og fortau. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i Hønefoss sentrum. 

Foreslåtte arealformål er forretning, boliger, kontorer og tjenesteyting. 

 

Området grenser i nord mot Fv35 Stangs gate, i øst mot Fv169 Storgata, i sør mot den 

kommunale vegen Bloms gate og i vest mot den kommunale vegen Norderhovsgata. 

 

Statens vegvesen har følgende innspill til arbeidet med reguleringsplanen 

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag synes her 

å være godkjent kommuneplan. 

 

Vi er enige i kommunens prioritering av at det bør legges til rette for fortetting i sentrum. 

 



  

 

 

2 

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, 

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større 

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

dette planarbeidet. 

 

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) 

må avklares spesielt. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Vi gjør 

oppmerksom på at tilstrekkelige parkeringsmuligheter for sykkel bør prioriteres. 

 

I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- 

eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt 

gjennomført før området kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for 

regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. 

 

Vi viser til regulert byggegrense i gjeldende plan. Alt vedrørende byggegrensen i ny 

reguleringsplan må vurderes på nytt. Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til 

støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks- 

eller fylkesveg må støyforholdene være dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i 

planen. Det må også vurderes om trafikkøkning som følge av plantiltaket vil påvirke 

eksisterende støyømfintlige formål i området. ”Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser 

langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7. desember 2004 og 

klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m. Vi minner om at byggegrensen 

gjelder for alle tiltak, for eksempel veger, parkeringsplasser m.m. 

 

Planavgrensningen er foreslått mitt i Fv35 og Fv169. Avgrensning av reguleringsplaner 

legges normalt til senterlinjen av veg slik at veg- og trafikkforhold blir avklart på den siden 

som reguleres. Vi mener at avgrensningen av reguleringsplanen skal legges til senterlinjen 

av fylkesvegene. 

 

Videre ber vi om at kommunen vurderer behovet for tilretteleggingstiltak for å sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Vi viser i øvrig til Rikspolitiske retningslinjer for 

samordnet areal- og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009, Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442/2012 og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. 

 

Vi minner også om kommunens folkehelsemelding som tar opp at flere bør gå og sykle og 

om Sykkelbyavtalen Hønefoss 2015-2020 som er en forpliktende sykkelbyavtale mellom 

Ringerike kommune, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Hovedmålet i avtalen er 

at sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 prosent innen 2020. Nærværende planarbeid 

bør bygge opp under dette. 
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Vi forutsetter ny uttale senest i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

 

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for plan for forvaltning 

Med hilsen 

 

 

Anders O. T. Hagerup    

Seksjonsleder Gunhild Aaby Holt 

   Saksbehandler 
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2 Fylkesmannen i Buskerud 19.05.2016
3 Statens vegvesen 29.04.20 16
4 Ringerike brann - og redningstjeneste 27.04.2016
5 Anders Berg Eiendom 23.05.2016
6 Elling Elsrud 02.06.2016
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1. Buskerud fylkeskommune

BFK k ommenterer at bygget i Stangs
gate 7 som er tiltenkt revet er vurdert
til å ha middels verneverdi og at de
ikke vil motsette seg at bygningen
rives. De anbefaler i midlertid at ny
bebyggelse vil tilpasses
omkringliggende bebyggelse i volum
og utforming.

De kommenterer også a t Storgaten 11
har høy verneverdi og at det er positivt
at dette bygget bevares. De anbefaler
derfor at bygget reguleres til bevaring
og kommer med forslag til utforming
av bestemmelser knyttet til denne
hensynssonen.

Videre kommenter er BFK at de er
usikre på høyden på bygningene og ber
om at det lages gode illustrasjoner på
hvordan dette blir seende ut etter
vedtatt plan.

Det vil bli laget
illustrasjoner på byggene,
slik at man kan se
tilpassingen til
omkringliggende
bebyggelse, b åde med tanke
på høyde, volum og
utforming. Hensynssone for
bevaring vil bli lagt på
Storgaten 11, og foreslåtte
bestemmelser
implementeres i
bestemmelsene.

Det er viktig at ny
bebyggelse tilpasses
omkringliggende
bebyggelse i volum
og utforming.

Storgat a 11 får en
hensynssone.

Høyden og volumet
på nytt bygg er et
viktig tema som bør
avklares politisk ved
1. gangsbehandling
av planen.

2 . Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen minner om at
støyhensyn må ivaretas i tråd med
Klima - og miljødepartementets
ret ningslinje for støy i arealplanlegging
T - 1442/2012. De kommenterer videre
at u t fra beliggenheten sentralt i byen
og nær kollektivknutepunkt kan det
eventuelt ved dokumentert behov
aksepteres avvik fra anbefalte
støygrenser forutsatt at alle boliger
sikres en stille side. Minst halvparten
av rom for støyfølsom bruk, inkludert
minst ett soverom, skal ha vindu i
fasade som tilfredsstiller anbefalte
grenseverdier. Boligene må også ha
tilgang til uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold.

De kommenter er videre at retningslinje
for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging T - 1520 må legges til
grunn.

Det vil bli laget en
støyrapport for kvartalet
med foreslåtte tiltak for å
kunne redusere støy på de
sidene det er et behov.
Uteoppholdsarealet må
vurderes med tanke på støy,
men med en takterrasse vil
det være mulig å kunne få et
uteoppholdsareal som har
tilfredsstillende støyforhold.

Luftkvalitet må også
vurderes i planarbeidet, og
det bør legges inn føringer i
planen på utforming av
bygg og
ventilasjonsløsninger for at
støv problematikken kan
reduseres.

Gjennom
støyrapporten ser
man hvilke tiltak som
er nødvendige for å
tilfredsstille kravene
i Teknisk forskrift.

Uteoppholdsareal på
tak og
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Rikspolitiske retningslinj er for barn og
unge ber også FM at følges opp, da
spesielt med tanke på tilstrekkelig
lekeareal for barn i alle aldre og at det
må redegjøres for trafikksikker
skolevei.

FM ber også om at det innarbeides i
bestemmelsene at det er
tilknytningsplikt for fjernvarme. I
tillegg minner de om at planleggingen
må vektlegge prinsippene om
universell utforming og at det skal
følge en R OS - analyse med planen.

For barn og unge vil de t
være viktig med lekeareal,
og med en begrensning på
areal innenfor planområdet
blir nærliggende lekeareal
utenfor planområdet og
tilgangen på disse viktig.
Skolevei og veier til
utenforliggende lekeareal
vil beskrives i en
trafikkanalyse.

Tilknytningsp likt til
fjernvarme vil legges inn i
bestemmelsene. Og det vil
utarbeides en ROS - analyse.

3 . Statens vegvesen

Sta tens vegvesen er positiv til at det
legges til rette for fortetting i sentrum.
De mener at en virkning av økt trafikk
som en fortetting vanligvis medfører
må dokumenteres nærmere med en
trafikkanalyse.

Videre kommenterer SV at
byggegrensen må vurderes på nytt.
Både med tanke på støy og
«Fylkesdelplan for avkjørsler og
byggegrenser langs riksvegnettet i
Buskerud» der byggegrenser på
riksvegnettet økes til 100 m.

SV minner også om tilrettelegging for
tilgjengelighet til kollektive
transportmidler, sykkel og gående.

En trafikkanaly s e vil
utarbeides og være en del
av plandokumentene.

Byggegrensen mot veg vil
beholdes slik den er i dag,
da dette er et kvartal med
eksisterende bebyggelse, og
det vil være hensiktsmessig
å legge nye bygg på linje
med de eksi sterende slik at
kvartal sstrukturen
videreføres .

Tilrettelegging for
tilgjengelighet til kollektive
transportmidler, for sykkel
og gående vil bli ivaretatt i
det videre planarbeidet. Det
vil bli lagt til bestemmelse
om sykkelparkering
innenfor området og
tilgjengeligheten ellers vil
bli beskrevet i
trafikkanalysen som skal
utarbeides.

Trafikkanalyse
medfølger
planforslaget.

Byggegrensene bør
beholdes for å kunne
utnytte arealene i
sentrum av Hønefoss.

Rådmannen mener
tilrettelegging for
kollektivtrafi kk,
sykkel og gange er
viktig for å nå
overordnede
målsettinger.

4 . Ringerike brann - og
redningstjeneste

Ringerike brann - og redningstjeneste
viser til referat punkt 5 og minner om
at tilrettelegging for adkomsten til
høydemateriell må avklares med
brann vesen i prosjekteringsfasen.

I den v idere prosjektering en
må brann - og
redningstjenesten
konfereres. U tforming av
bygg må ta hensyn til at det
skal være tilrettelagt for

Tas til orientering.
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rømningsveier og at
utrykningskjøretøy skal
komme til.

5 . And ers Berg Eiendom

Anders Berg Eiendom mener at dette
planarbeidet vil være retningsgivende
for videre byutvikling for andre
områder. De kommenterer generelt at
sentrumsl okalene bør ha mulighet for
6 - 8 etasjer med kombinasjon
parkeringskjeller, forretning, b olig og
kontor, og at det for boligdel åpnes for
uteareal/grøntareal på tak som tillegg
til nærliggende eksisterende
grøntområder.

De kommenterer videre at tekniske
løsninger for vann, avløp, fjernvarme,
strøm begge veier (plusshus) blir
ivaretatt og dimen sjonert for videre
utvikling og at infrastruktur for
kollektiv - , bil - , myke trafikanter blir
ivaretatt.

Høyder på bygg vil vurderes
i det videre planarbeidet,
men det vil legges opp til en
kombinasjon med forretning
og kontor med parkering i
kjeller i ho vedsak.
Uteoppholdsareal på tak
skal vurderes og virker som
en god løsning med tanke
på solforhold og st øy.

Videre, se kommentar til
Fylkesmannen i Buskerud
og Statens vegvesen.

Det er plan 431
Områderegulering
Hønefoss som vil gi
retningslinjer for
videre utvikling av
andre arealer i
sentrum av Hønefoss.
Det er viktig i alle
plansaker å vurdere
hvert område for seg,
siden ingen områder
er like.

Når det gjelder
byggehøyde er må
mål om fortetting
veies opp mot andre
behov, som lys, luft
og gode byro m.

6 . Elling Elsrud

Elsrud mener det bør legges til rette for
fortetting i Hønefoss sentrum, med
forretninger i første etasje og
boliger/kontorer i øvrige etasjer. Elsrud
er imot at det bygges høyere enn 4 til 5
etasjer og er derfor imot at byggene i
kva rtalet blir høyere enn de er i dag.

En ny regulering i området
vil åpne for en fortetting.
Om det skal fortettes bør
byggene bli noe høyere enn
det de er i dag, men høyder
vil bli vurdert i den videre
planprosessen.

Fortetting er bra for
Hønefoss. Anta ll
etasjer det åpnes opp
for vil bli et politisk
spørsmål i det videre
arbeidet med planen.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-2  Arkiv: PLN 1013  

 

Sak: 48/18 

 

Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid med regionale myndigheter å utarbeide en regional 

plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike kommune. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

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

«Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid med regionale myndigheter å utarbeide en 

regional plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike 

kommune». 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag, ble  Brobergs 

(H) forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-1   Arkiv:   

 

 

Kommunedelplan masseforvaltning  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får i oppdrag å utarbeide en kommunedelplan for masseforvaltning for Ringerike 

kommune.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har mange store forekomster av sand og grus. Forekomstene er registrert 

av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og mange er klassifisert med høy verdi, god 

kvalitet og nasjonal og regional viktighet. I takt med økende utbygging både innad i kommunen 

og regionalt ser vi også et økende behov for mottak av overskuddsmasser, bearbeiding, 

gjenvinning og deponering. Dette er svært arealkrevende virksomhet som medfører mange av 

de samme utfordringene som uttak av masser gjør mtp. støy, støv og forurensning. For at 

Ringerike kommune skal kunne forvalte disse ressursene på en god måte ser rådmannen et 

behov for en kommunedelplan med en juridisk bindende arealdel. Arealdelen vil gi oss mulighet 

til å avklare og båndlegge viktige arealer for ressursutnyttelse og mottak/gjenvinning, både for 

dagens og framtidas behov. Å få denne avklaringen på kommunedelplannivå vil redusere 

potensialet for framtidige arealbrukskonflikter.  

 

En helhetlig kommunedelplan vil sørge for langsiktighet og forutsigbarhet for næringen, 

kommunens innbyggere, naboer til anleggene og andre berørte parter. Forutsigbarhet i 

forvaltning av kommunens ressurser vil gjøre det mer attraktivt å drive virksomhet i 

kommunen vår. Videre vil reguleringsprosesser i etterkant av ferdig utarbeida kommunedelplan 

gå raskere ettersom mange aspekter ved sakene vil være behandla og avklart på overordna 

nivå. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Utfordringer rundt masseforvaltning har vært en kjent problemstilling for Ringerike kommune i 

lengre tid. Økende satsning på vekst og utvikling, ny bane, vei og andre utbyggingsprosjekter 



- 

gjør behovet for byggeråstoff stadig større, i tillegg til at mengden overskuddsmasser som må 

gjenvinnes eller deponeres øker. Ringerike kommune sitter på store forekomster av 

mineralressurser, og det er stor pågang på reguleringsplaner for uttak av masser. I tillegg ser vi 

en økende trend når det gjelder søknader om å ta imot masser for deponi eller videre 

bearbeiding. I et temamøte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018 

presenterte Solveig Viste fra Akershus fylkeskommune deres regionale plan for 

masseforvaltning, og forklarte hvordan Akershus fylkeskommune arbeidet med disse 

problemstillingene. I etterkant av dette møtet kom det en interpellasjon fra Arne Broberg 

(27.02.18) og Arnfinn Baksvær (12.02.18), behandlet i kommunestyret 08.03.18. Disse 

interpellasjonene viste til et behov for en overordna plan for masseforvaltning i kommunen, og 

det ble spurt om ordføreren ville igangsette et slikt arbeid. I svaret på interpellasjonene 

kommer det også fram et behov og ønske om en overordna plan for disse temaene, fortrinnsvis 

i form av en kommunedelplan for masseforvaltning. Det har også vært ytret et ønske fra 

industrien å få et overordna planverk som bidrar til forutsigbarhet for deres virksomhet, og for 

å redusere fremtidige arealbrukskonflikter. I etterkant av kommunestyremøtet, og som en følge 

av interpellasjonene og ordførerens svar på disse, ble rådmannen bedt om å sette i gang 

arbeidet med en kommunedelplan for masseforvaltning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hensikten med en kommunedelplan for masseforvaltning 

Hensikten med planen er å sikre en helhetlig og langsiktig ressursforvaltning i kommunen. 

Kommunedelplanen vil danne grunnlag for effektive planprosesser. Den vil også skape 

forutsigbarhet for næringen, og føre til at det utføres lik praksis og kontroll overfor næringen. 

 

Masseforvaltning er en interkommunal-regional utfordring, og det er vanskelig å finne større 

områder for massemottak/uttak i Ringerike som ikke er konfliktfylte. I tillegg er pågangen av 

forespørsler om reguleringsplaner for disse temaene svært stor, og det er lite hensiktsmessig å 

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

uten noen form for overordna planverk. Med en overordnet plan vil kommunen være bedre 

rustet til å ta gode beslutninger i et regionalt perspektiv. Det vil være et stort behov for 

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

trappene, som FRE16 og den forventede veksten dette fører med seg. Byggeråstoff er en ikke-

fornybar ressurs, og det er viktig at kommunedelplanen tilrettelegger for en fornuftig og 

langsiktig håndtering av kommunens ressurser. Samtidig vet vi at virksomhet knytta til 

mottak/uttak av råstoff fører med seg en del utfordringer, som for eksempel støy, støv og 

klimagassutslipp og nedbygging av arealer med annet formål. Alle konsekvenser av en slik plan 

vil derfor utredes i planarbeidet. 

 

Masseuttak og massemottak vil bli utredet separat i kommunedelplanen, men er omtalt under 

ett i saksfremlegget ettersom utredningene og konsekvensutredningene sammenfaller i stor 

grad. Alle masseuttak (forekomster av råstoff) i kommunen har blitt kartlagt av Norges 

Geologiske Undersøkelse (NGU). De største og viktigste forekomstene er lokalisert innenfor 

Ringerikes kommunegrense, og er ikke avhengig av interkommunalt samarbeid. Masseuttak 

har et langt tidsperspektiv, mens et massemottak ofte vil ha et kortere tidsperspektiv. 

Massemottak er en kompleks utfordring, og kommunen ser en økning av tilkjøring av eksterne 

masser til Ringerike kommune. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha et interkommunalt 

samarbeid når det gjelder mottak. 

 



- 

Målene med planen når det gjelder uttak vil være å 

 sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidig behov, både lokalt, regionalt og 

nasjonalt 

 redusere miljø og samfunnsbelastningen fra masseuttak 

 redusere potensialet for framtidige arealbrukskonflikter 

 gi en forutsigbarhet for næringen, innbyggere, naboer og andre som blir berørt  

 gi mer effektive reguleringsprosesser for de enkelte uttak i etterkant av vedtatt plan 

 

Målene med planen når det gjelder mottak vil være å  

 sikre arealer for gjenvinning og lovlig mottak/deponi slik at plassering av masser og 

deponering skjer på lovlig vis og med færrest mulig ulemper 

 sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser 

 gi en forutsigbarhet for næringen knytta til massehåndtering og massetransport, og for 

naboer og andre som blir berørt  

 gi mer effektive reguleringsprosesser for de enkelte mottak i etterkant av vedtatt plan 

 

Planen vil inneholde strategier for å nå disse målene. Særlig når det gjelder delen som 

omhandler mottak og deponi vil det være hensiktsmessig å se utfordringene i et regionalt 

perspektiv, hvor hele fylket inkluderes.  

 

Til planen vil det følge et juridisk bindende arealbrukskart som definerer ønskede områder for 

uttak og mottak i et langt tidsperspektiv. Områdene skal i tillegg omkranses av hensynssoner 

som sikrer tilstrekkelig buffer for blant annet støyforurensning.   

 

Tidsperspektiv 

For å sikre en bærekraftig og stabil tilgang av ressurser bør kommunedelplanen ha et langt 

perspektiv. Arealdelen bør inneholde driftsområder med tidsperspektiv på 10-12 år, og legge 

føringer for ønska utvidelse av driftsområdene i et 30-40 års perspektiv. Lange perspektiver er 

essensielt når det gjelder ikke-fornybare ressurser, og er avgjørende for å sikre tilstrekkelig 

lange driftshorisonter som gjør det attraktivt å drive virksomhet i kommunen. Videre vil det 

kunne hindre konflikt mellom mottaks-/uttaksvirksomhet og nærliggende bebyggelse, og 

hindre at støyfølsom bebyggelse oppføres i nærheten av eksisterende og framtidige mottaks-

/uttaksområder.  

 

Fremdriftsplan og utarbeidelse av planen 

Arbeidet med kommunedelplanen vil ta utgangspunkt i klassifiseringen av råstoff-forekomster 

gjort av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), og temautredningen som ble vedtatt 

18.08.2015. Kommunen vil gjennomgå alle registrerte forekomster, og anbefale hvilke av disse 

som bør prioriteres ved utvidelser og eventuelt etablering av nye uttak. Det er spesielt 

forekomster av nasjonal og regional betydning som vil bli vektlagt. Det er å foretrekke store 

uttak/mottak som er driftet av seriøse aktører istedenfor mange småprosjekter. Det vil også 

gjøres en vurdering av mindre uttak for å redusere transportbehov, dersom kvalitet på 

ressursen er god og av lokal betydning.  

 

Planens omfang tilsier at kommunen må utarbeide planprogram og konsekvensutredning. 

Parallelt med varsel om oppstart og fastsetting av planprogram vil vi be om innspill fra 



- 

aktørene i næringslivet når det gjelder hvilke områder som bør prioriteres avsatt til 

uttak/mottak. Dette vil tilrettelegge for god medvirkning og oppslutning om planen.  

 

Kommunedelplanen for masseforvaltning er ikke en prioritert oppgave, og skal utarbeides ved 

siden av faste oppgaver. Det vil derfor være noe usikkerhet hvor lang tid det vil ta å utarbeide 

planen, men det er anstått at det vil ta 2-3 år. En omtrentlig fremdriftsplan har blitt utarbeidet, 

den forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, 

forlengelse av høringsfrister og innsigelser. Det vil også være mulig å ha en raskere 

fremdriftsplan hvis oppgaven prioriteres og det i tillegg bevilges ressurser til å leie inn 

konsulenthjelp til noen av utredningene.  

 

Milepæl Tidsbruk  

Politisk oppstart 04.06.18 

Arbeide med planprogram  

(Medvirkning, møter med industrien) 

7 mnd.? 

Formannskapet i desember/januar?  

Revidere planprogram/Fastsette planprogram 4 mnd. 

Kunngjøre planprogram (Ønsker innspill)  

Utarbeide KU, planforslag og bestemmelser 

(tilrettelegge for innspill) 

1 år 

Saksfremlegg  3 uker 

1. gangsbehandling   

Merknadsbehandling  2-3 mnd.  

Saksfremlegg  3 uker 

2. gangsbehandling   

Mindre endringer  

Vedtak   

Kunngjøring  

Klage  3 uker  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 vektlegger å sikre en bærekraftig masseforvaltning, 

herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov samt redusere miljø- og 

samfunns- 

belastning. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder. 

 

Følgende planer vil bli brukt som grunnlag i planarbeidet:  

 

- Strategiplan 2013-2016- Geologisk samarbeidsprogram Buskerud, Telemark, Vestfold 

fylkeskommune, datert 10.09.12 

- Temautredning masseforvaltning, vedtatt 18.08.15. 

 

Juridiske forhold  

Plan og bygningsloven, Naturmangfoldloven og mineralloven vil være de mest sentrale for 

denne kommunedelplanen.  



- 

 

Økonomiske forhold 

Økonomiske forhold rundt planarbeidet vil avhenge av intern ressursbruk og prioritering, samt 

omfang av ekstern konsulenthjelp. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det vil bli tilrettelagt for godt samarbeid med industrien. Det vil også bli arrangert temamøter 

for formannskapet/kommunestyret hvor utfordringer og muligheter med mottak av 

overskuddsmasser belyses.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er et behov for et oppdatert og mer helhetlig planverk som skal sikre 

forutsigbarhet, kvalitet og langsiktighet i håndtering av kommunens og regionens ressurser, og 

gode rutiner for mottak, gjenbruk og deponi av overskuddsmasser. Kommunen har et ansvar 

for å sikre en bærekraftig utvikling innen masseforvaltning, da befolkningsvekst legger press på 

den ikke-fornybare ressursen. Videre gir mangelen på helhetlig planverk rundt byggeråstoffer 

lite forutsigbarhet overfor industrien, kommunenes innbyggere, naboer og andre berørte parter. 

Det er derfor behov for å legge til rette for en forbedret lokal og regional massehåndtering.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 
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